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KIBRIS HUKUK KURULU 
(Avukatlar Kanunu'nun 5. Maddesi uyarınca sınav) 

 

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

 

MAHKEMELER KANUNU 

AVUKATLAR KANUNU 

AVUKATLAR ETİĞİ 

(Οι περί Δικαστηρίων-Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία) 

 

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

 

ŞUBAT 2020 SINAVI 
 

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

LÜTFEN 6 SORUDAN 4’NÜN GEREKÇELERİ İLE BERABER 

AYRINTILI OLARAK CEVAPLANDIRILMASI 

GEREKTİĞİNİ UNUTMAYIN. HERHANGİ BİR SORUDA, 

ALT SORU KATEGORİSİNİN BULUNMASI DURUMUNDA 

TÜM ALT SORU KATEGORİLERİ 

CEVAPLANDIRILMALIDIR.  ÇOK SEÇMELİ SORULAR 

KISMINDA SADECE DOĞRU ŞIK, AYRI CEVAPLAR 

SAYFASINDA İŞARETMELİDİR.  
 

 

Soru 1 
(Çok seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında yanıtlanmalıdır.  Tüm kısımlar 

yanıtlanmalı. A kısmı 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımları da 3 puanla 

cevaplandırılacaktır.)  

 

1Α.  Aşağıdakilerden hangisi mesleki gizliliğin Etik Düzenlemesi ile ilgili olarak 

doğrudur? 

 

(a)  Avukat, avukat-müvekkil ilişkisinin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle 

müvekkilinin gizli bilgilerinin vasisidir. 

(b)  Avukat, avukat-müvekkil ilişkisinin sona ermesinden itibaren 12 ay süreyle 

müvekkilinin gizli bilgilerinin vasisidir. 

(c)  Avukatın personelinin gizlilik ilkesine saygı göstermesi gerekmez. 

(d)  Mesleki gizliliğe saygı gösterme görevi, avukata bir iş arkadaşı tarafından 

emanet edilenleri içerir. 

(e) Avukat, müvekkili tarafından kendisine karşı bir suçlamayla karşı karşıya 

olması durumunda bile kendisine emanet edilen herhangi bir bilgiyi ifşa 

edemeyebilir. 

 

1Β.  Andreas, Larnaka'da ikamet eder  ve elektrikli ev aletlerinin onarımı işinde 

çalışır. Limasol'da yaşayan ve Larnaka'da çalışan Maria, Andreas'a tamir için 

mikrodalga fırın teslim etti. Andreas cihazı tamir etti ve Maria'nın Limasol'daki 

evine teslim etti. Maria 3 aydır onarım ve teslimat için Andreas'a ödeme 
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yapmayı reddediyor ve Andreas dava açacak. Hangi Kaza Mahkemesi'nin dava 

hakkında karar verme yetkisi vardır? 

 

(a)  Lefkoşa. 

(b)  Kıbrıs’taki herhangi bir Kaza Mahkemesi. 

(c)  Larnaka ve Limasol. 

(d)  Sadece Larnaka. 

(e)  Sadece Limasol 

 

1C.  Kıbrıs Avukat Barosuna aşağıdakilerden kim/kimler katılmaz? 

 

(a)  Herhangi bir yerel derneğin Sekreteri 

(b)  Genel Sekreter  

(c)   Kıbrıs Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu'nun seçilmiş üyeleri. 

(d)  Kıbrıs Hukuk Barosu'nun seçilmiş başkanı. 

(e)  Herhangi bir yerel derneğin başkanı 

 

1D. A. Hukuk Kuruluna, Kıbrıs Avukatlık Barosu Konseyi Başkanı tarafından 

başkanlık edilir. 

 B. Hukuk Kurulu kararları ve bunların yasallığı İdare mahkemesine başvuru 

temelinde incelenir. 

 C. Hukuk Kurulu kararları ve bunların yasallığı bölge mahkemesinde açılan bir 

dava ile incelenir. 

 D. Hukuk konseyi, avukat olarak kayıt için kişilerin başvuruları hakkında karar 

verir. 

 

 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hukuk Kurulu ile ilgili olarak 

doğrudur? 

 

(a)  Α, Β και C 

(b)  Α, C και D 

(c)  C και D 

(d)  Sadece C 

(e)  Sadece D 

 

1Ε.  Aşağıdakilerden hangisi Avukatlar Kanunu'na göre "avukatlık yapmak" 

değildir? 

 

(a)  Patent tescili 

(b)  Ticari markaların tescili 

(c)  Bir mahkeme huzuruna çıkma 

(d)  Herhangi bir yazılı anlaşmanın hazırlanması 

(e)  Mahkeme belgelerinin hazırlanması 

 

1F.  Mahkemeler Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi temyize tabi olan karar 

veya emirname ile ilgili olarak doğrudur; 

 

(a)  siyasi yargı yetkisi olan Mahkemenin herhangi bir kararı 

(b)  siyasi yargı yetkisi olan Mahkemenin herhangi bir emri 

(c)  herhangi bir ara karar 

(d)  Tarafların hakları üzerindeki etkisi için belirleyici olmayan geçici karar 
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(e)  İzinsiz kısıtlayıcı emirnameler 

 

1G.  Mahkemeler Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca bir mahkeme, siyasi yetkisi 

temelinde şunları yayınlayabilir  

 

(a)  Sadece geçici tesadüfi yasak kararı 

(b)  Sadece sürekli yasak emri 

(c)  Sadece zorunlu yasaklama emri 

(d)  Hiçbir emir 

(e)  Geçici ya da sürekli ya da zorunlu yasaklama emri  

 

1H.  Kişi 

 

 Α. Yargı işlemleri sırasında sıkıntıya neden olursa 

 Β. Yargı sürecini engellerse 

 C. bir yetkiliyi mahkeme duruşmalarında ifade verdiği için eleştirse 

 D. Mahkeme salonu içinde, duruşma sırasında, söz ve davranış ile saygısızlık 

gösterirse 

 

Mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunur. 

 

Yukarıdaki A'dan D'ye hangileri doğrudur? 

(a)  Α, Β ve C. 

(b)  Α, Β και D. 

(c)  Β, C και D. 

(d)  Hiçbiri.  

(e)  Hepsi. 

 

Soru 2. 
 

Marios, 10 yılı aşkın bir süredir "Investment Ltd" adlı aracı firmanın üst düzey bir 

çalışanıdır. 

Geçtiğimiz günlerde şirket, 2 banka hesabında her hesaptan yaklaşık 25 bin olmak 

üzere toplam 50 bin olan bir açık buldu. 

Son derece gizli bir soruşturma başlattı ve tüm bulgular üç gün önce işinden istifa 

eden Mario tarafından istismara işaret etmekte. 

Şirketin yöneticileri Marios'un ailesi orada ikamet ettiği için İngiltere ile yakın bir 

bağlantısı olduğunu biliyor. Son zamanlarda, Mario’nun kızı, ve tek çocuğu, 

İngiltere'ye iş için taşınmıştır. 

Yöneticiler Marios’un, iki yıl önce kendisinden şüphe edilmediği bir zamanda, 

İngiltere’ye asla taşınmayacağını, çünkü oradaki iklimi beğenmediğini ve eşinin asla 

Kıbrıs’ın terk etmeyi kabul etmeyeceğini deklere etmesine rağmen, Kıbrıs’ı terk 

ederek İngiltere’ye yerleşeceğinden şüphe ediyorlar.  

Kıbrıs'ta, Marios konaklama için bir daire kiralıyordu. Nakliye aracı olarak da bir 

şirket aracı kullanıyordu. 

Söz konusu yöneticiler ayrıca, her ay Marios’un maaşının yattığı Kıbrıs’ta Marios’a 

ait bir banka hesabının bulunduğunu biliyor.  

Şirketin CEO'su tarafından ziyaret edildiniz ve şirketin haklarını korumak için 

alınması mümkün olan önlemler hakkında sizden görüş isteniyor.  

Ona yönelik gerekçeli yazılı görüşünüz ne olacak? 

 (25 puan) 
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Soru 3  
 

Bölge Mahkemesi'nin cezai ve bölge yetkisi nedir? 

 (25 puan) 

 

Soru 4 

 

Mahkemeye itaatsizlik hakkında neler biliyorsunuz? 14/14/1960 tarihli ve 

Mahkemeler Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca itaatsizlik davaları nelerdir? İlgili 

hangi içtihat bilginiz dahilindedir? 

 (25 puan) 

 

Soru 5 
 

Bir avukat ne zaman disiplin suistimalinden suçlu bulunabilir? 

Avukatlara Disiplin Kurulu ne gibi cezalar verebilir? 

(Not: Lütfen Kurul nezdindeki prosedüre DEĞİNMEYİNİZ) 

 (25 puan) 

 

Soru 6 

 

(a) Mahkemeye davet edilen bir tanık, tatmin edici bir açıklama yapmadan 

mahkeme nezdine çıkmayı reddettiği durumda Mahkemeler Kanunu'nun 49. 

Maddesi ne öngörür? 

 (10 puan) 

 

(b) İhtilaflı miktarın veya söz konusu uyuşmazlığın değerinin kendi yetki 

alanlarını aşmasına rağmen hangi durumlarda Kıdemli bölge hakimi ve bölge 

hakimi bir karar verebilir? 

 (15 puan) 

 


