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LÜTFEN 6 SORUDAN 4’NÜN BÜTÜNLÜKLÜ OLARAK GEREKÇELERİYLE 

BERABER CEVAPLANDIRILMASI GEREKTİĞİ HUSUSUNU DİKKATE ALIN. 

HERHANGİ BİR SORUDA SORU ALT KATEGORİSİ BULUNDUĞU TAKDİRDE, TÜM 

ALT SORU KATEGORİLERİ CEVAPLANDIRILMALI. ÇOKTAN SEÇMELİ 

SORULARDA SADECE DOĞRU OLAN CEVAP AYRI CEVAP KAĞIDINDA 

VERİLECEK.   

 

SORU 1 

(Çoktan seçmeli soru. Cevap, ayrı cevap kâğıdında verilmelidir. Tüm bölümler 

cevaplandırılmalıdır. Bölüm A için dört puan verilecek ve B, C, D, E, F, G ve H 

bölümleri için üçer puan verilecek.)   

 

1Α. A. Davanın ciddiyeti ve konunun aciliyeti, avukatın ücretinin belirlenmesini 

etkileyebilir.  

B. Avukata ücretinin bir kısmını avukat olmayan bir kişiye ödemesi konusunda izin 

verilir. 

C. Avukatın tasarrufunda müvekkili adına bir para miktarı bulunduğu takdirde, bu para 

müvekkil istediğinde devamlı olarak kullanılabilir olmalıdır.  

D. Yargıçla dava ile ilgili yapılacak herhangi bir görüşme, dava usulüne ait bir konu 

olduğunun haricinde, daima karşı tarafın avukatının huzurunda yapılmalıdır.  
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E. Avukatın yargıçla ilişkilerinde uygulanan Meslek Ahlakı Kuralları, avukatın yargıca 

yardımcı olmak için çağrılan hakem ile ilişkilerinde de uygulanır. 

F. Avukatın yargıçla ilişkilerinde uygulanan Meslek Ahlakı Kuralları, avukatın hakeme 

yardımcı olmak için çağrılan bir bilirkişi ile ilişkilerinde de uygulanır. 

Yukarıdakilerin hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece A, C ve E 

(b) Sadece A, C, E ve F  

(c) Sadece A, B, C ve E   

(d) Sadece B, C, D ve E   

(e) Hepsi   

 

1B. Kişi 

A. Yargı sürecini engellerse 

B. Alınan tanıklığın raporunu sadece davadaki tarafların ve avukatlarının hazır 

bulunabildikleri durumda açıklarsa 

C. Bir memuru mahkeme işleminde ifade verdiği için eleştirirse  

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

gösterirse 

E. Mahkeme kararının verilmesi ile, kararla hemfikir olmayıp bir radyo programında ona 

karşı eleştiri yaparsa 

Mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulunur. 

Yukarıdaki A'dan E'ye kadar hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece C ve D 

(b) Sadece A, B, C ve D  

(c) Sadece A ve D   

(d) Sadece A, B ve D   

(e) Hepsi   
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1C. A. Her Ağır Ceza Mahkemesi, genel olarak, bir Kaza Mahkemesi Başkanı ve iki 

Kıdemli Kaza Mahkemesi Yargıcı veya iki Kaza Mahkemesi Yargıcından oluşur (toplam 

3 kişi). 

B. Mahkemeler Yasası’na göre, her Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Ceza Kanunu’ndan 

cezalandırılan tüm suçları, bu suçların işlendiği yeri (Kıbrıs içinde veya dışında), faili ve 

koşulları bakılmaksızın, yargılama yetkisi vardır. 

C. Ağır Ceza Mahkemesi, başka herhangi bir cezaya ek olarak, mahkûm olmuş kişinin 

zarar görmüş kişiye €20.000 avro kadar tazminat ödemesini emredebilir.  

D. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sadece Ceza Kanunu’ndan cezalandırılan suçları değil, 

muhtemelen başka herhangi bir yasa tarafından cezalandırılan suçları yargılama yetkisi 

de vardır.       

Yukarıdakilerden Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece B ve D 

(b) Sadece A, C ve D  

(c) Sadece A   

(d) Sadece A ve D   

(e) B, C ve D   

 

1D. A. Disiplin Kurulu’nun aldığı bir karara karşı temyiz başvurusu, sözü geçen avukatın 

avukatlık mesleğini ifa ettiği kaza içindeki Kaza Mahkemesi’ne yapılabilir.  

B. Avukatın bir ticari işletmede aktif biçimde ortak olması, avukatlık mesleği ile 

bağdaşmaz ve yasaktır.  

C.  Mahkemeler Yasası’ndaki “Davanın dayanağı” yorumu, Kaza Mahkemeleri’nin gerek 

medeni yargılamada gerekse ceza yargılamasında bölgesel yargı yetkisini belirleyebilen 

unsurlardan biridir. 

D. Ceza yargılamasında her mahkeme kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 

hükümlerinin uygulanması suretiyle, herhangi bir sebepten dolayı Yüksek Mahkeme’de 

temyize tabi olur. 
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E. Herhangi bir mahkemenin önündeki medeni yargılamada yapılan masraflar, her 

zaman başarılı olan taraf lehine kararlaştırılır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) A, B, C, D ve E 

(b) Sadece B, D ve E  

(c) Sadece A, B ve C  

(d) Sadece D   

(e) Sadece B ve D 

 

1Ε. A. Disiplin Kurulu, bir kişiyi tahkikat yapmak için tahkikat memuru olarak atarsa, bu 

kişinin, soruşturma altında olan avukatın Disiplin Kurulu önündeki davaya havale edilip 

edilmeyeceği konusundaki herhangi bir tavsiyesine uymak zorundadır.  

B. Disiplin Kurulu önünde bir avukatla ilgili bir şikâyet olursa, Kurul, ileri sürülen iddiaları 

avukatın bilgisine sunar ve belli bir zaman süresi içinde avukatın görüşlerini ister.  

C. Disiplin Kurulu önündeki bir davanın duruşması, Kaza Mahkemesi’nde yapılan 

medeni yargılamadaki bir dava gibi yapılır. 

D. Davanın Disiplin Kurulu’nda yargılanması ile ilgili celp kâğıdı, şikâyet edilen avukata 

tebliğ olunur.   

E. Davanın Disiplin Kurulu’nda duruşması sırasında sürecin tutanakları tutmak 

gerekmez.  

  

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece A, B ve D  

(b) Sadece A ve C  

(c) Sadece B, C ve D  

(d) Sadece B ve E   

(e) Sadece B ve D 
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1F. Aşağıdakilerin hangisi, Avukatlar Kanunu’na göre “avukatlık mesleğini ifa etmek” 

değildir?  

(a) Bir mahkeme huzuruna çıkmak 

(b) Ticari markaların tescili 

(c) Gemi siciline gemi kaydetmek  

(d) Uzman kişi raporu hazırlamak   

(e) Mahkemede talepler raporu hazırlamak 

 

1G. Şahsen Kaza Mahkemesi’nin yargıcına karşı yapılan Mahkemeye saygısızlık ve 

itaatsizlik durumunda, 

A. İtaatsizlik suçunu yargılayacak mahkeme, sözü geçen mahkeme olmayacak. 

B. Sözü geçen mahkeme, davaya bakacak başka bir mahkemeyi belirlemesi için Kaza 

Mahkemesi’nin İdari Başkanı’na başvurabilir ve Kaza Mahkemesi Başkanı davayı 

Avukatların Disiplin Kurulu’na havale edebilir.  

C. Sözü geçen mahkeme, davaya bakacak başka bir mahkemeyi belirlemesi için 

Yüksek Mahkeme Başkanı’na başvurabilir. 

D. Böyle davalarda, aleyhine saygısızlık yapılan mahkeme, suçluya özür dileme imkânı 

vermek zorundadır.  

E. Söz konusu suçu yargılayacak mahkeme, sözü geçen mahkemenin kendisi olacak.  

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece A ve C  

(b) Sadece A, B ve D  

(c) Sadece A, C ve D  

(d) Sadece A ve B   

(e) Sadece E 
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1F. Yasaklayıcı ara emrinin çıkarılması için, diğerleri arasında, şunlar da gereklidir: 

A. Sözü geçen ara emrinin çıkarılmasının haklı olup olmadığı konusunun mahkeme 

tarafından kararlaştırılması. 

B. Yargılanacak ciddi bir meselenin mevcut olup olmadığı konusunun mahkeme 

tarafından kararlaştırılması. 

C. Başvuru sahibinin yaptığı başvuruda ve yeminli ifadesinde ilgili olayları tam olarak 

açıklayıp açıklamadığı konusunun mahkeme tarafından kararlaştırılması. 

D. İlgili davanın dosyalanmış olması.   

E. Talepler raporunun dosyalanmış olması. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece A ve B  

(b) Sadece B, C ve E  

(c) Sadece D ve E  

(d) Sadece A, B, C ve D 

(e) A, B, C, D ve E 

 

 

SORU 2 

(Çoktan seçmeli soru. Cevap, ayrı cevap kâğıdında verilmelidir. Tüm bölümler 

cevaplandırılmalıdır. Bölüm A için dört puan verilecek ve B, C, D, E, F, G ve H 

bölümleri için üçer puan verilecek.)   

 

2A. Kaza Mahkemesi’ne çağırılan bir tanık gelmiyor ve hazır bulunmaması için yeterli 

bir açıklama yapmıyor. Aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? 

(a) Gelmesini zorlayacak bir emir çıkarılabilir.  

(b) Gelmesinin zorlanmasından kaynaklanan masrafları ödemesi konusunda kendisine 

çağrı yapılabilir. 
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(c) 6 aylık hapis cezasına çarptırılabilir.  

(d) para cezasına çarptırılabilir.  

(e) hapis cezasına ve/veya para cezasına çarptırılabilir   

 

2B. A. Sivil yargı yetkisinde olan her mahkeme, sadece sonuç olarak ortaya çıkan 

herhangi başka bir çarenin de istendiği zaman tespit hükümleri (Declaratory 

Judgements) verebilir. 

B. Sivil yargı yetkisinde olan her mahkeme, sonuç olarak ortaya çıkan herhangi başka 

bir çarenin de istenip istenmediğinden bağımsız olarak tespit hükümleri (Declaratory 

Judgements) verebilir.   

C. Cezai yargı yetkisinde olan her mahkeme, tespit hükümleri (Declaratory Judgements) 

verebilir.  

D. Sivil yargı yetkisinde olan hiçbir mahkeme, tespit hükümleri (Declaratory 

Judgements) veremez. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece D  

(b) Sadece A  

(c) Sadece A ve C  

(d) Sadece B 

(e) Sadece B ve C 

 

2C. Gizlilik ahlak kuralları hakkında:  

A. Gizlilik, avukattan başka, avukatlık bürosunun personeli tarafından da korunmalıdır.  

B. Gizli bir bilgi avukata müvekkilinin kendisi aleyhine yaptığı bir suçlamada 

savunmasında yardımcı olsa da, Avukat gizli bilgiyi açıklamamak zorundadır.  

 

C. Her gizli bilginin gizliliğinin zaman limiti yoktur.  
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D. Mesleki gizlilik, Mahkeme tarafından mümkün olan en yüksek derecede korunur. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

(a) Sadece A, B ve D  

(b) Sadece A, B ve C 

(c) Sadece A, C ve D 

(d) Sadece A ve C 

(e) Sadece B, C ve D 

 

2D. A. Her avukat, adaletin yetkilisidir ve disiplin sorumluluğu vardır.  

B. Disiplin Kurulu’nun bir kararı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde temyize tabidir.  

C. Bir disiplin davasının duruşması, mümkün olduğu kadar seri muhakeme usulü ile 

yargılanan bir ceza davasının duruşması ile aynı şekilde yapılır.  

D. Oy eşitliği durumunda Disiplin Kurulu’nun kararında Başkanın üstün oy hakkı vardır. 

E. Şikâyet edilen avukat, Disiplin Kurulu önünde seçtiği bir avukat tarafından temsil 

edilebilir.   

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

(a) Sadece B, D ve E  

(b) Sadece B ve D 

(c) Sadece B, C ve D 

(d) Sadece D 

(e) Sadece A ve B 

 

2E. Disiplin Kurulunun bir kararı aleyhine temyiz, ne kadar süre içinde yapılabilir.  

(a) 2 ay içinde  



9 
 

(b) 1 ay içinde 

(c) 3 ay içinde  

(d) 14 ay içinde 

(e) 42 gün içinde 

 

2F. Kıbrıs Mahkemelerinde uygulanan hukuka aşağıdakiler de dâhil edilir: 

A. Cumhuriyet’in Anayasası. 

B. Anayasa’nın 188. Maddesi ile yürürlükte kalan yasalar ve başka bir yasadan 

herhangi bir öngörü yapılmadıysa orada öngörülen koşullar. 

C. Hakkaniyet ilkeleri (equity). 

D. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Parlamentosu’nun her zamanki 

yasaları.  

E. Umumi Hukuk (common law).  

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, C ve E 

(b) Sadece A, B ve E  

(c) Sadece B, C, D ve E  

(d) Sadece A, B, C ve E 

(e) Sadece A, B, D ve E 

 

2G. Aşağıdakilerden hangisi doğru değil?  

(a) Talep edilen borçla ilgili her karar, başka bir şey öngörülmezse, zamanın öngörülen 

yasal faizi taşır.   

(b) Avukat masrafları ile ilgili her karar, başka bir şey öngörülmezse, zamanın öngörülen 

yasal faizi taşır.    

(c) Davalı tarafından yapılan hile durumunda, faiz dava açma hakkının tarihinden 

hesaplanır.   

(d) Mahkemenin, bazen, kararlaştırılan miktarın sadece bir bölümü hakkında faiz kararı 

almakla ilgili takdir hakkı yoktur.  
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(e) Faiz üstüne faiz verme yetkisi verilmez. 

 

2H. Andreas, Lefkoşa’da ikamet eder, ama Larnaka'da bulunan ve elektrikli ev 

aletlerinin onarımı yaptığı kendi dükkânında çalışır. Limasol'da yaşayan Maria, 

Andreas’ın dükkânına giderek O'na tamir için bir mikrodalga fırın teslim etti. Andreas 

cihazı tamir etti ve Maria Andreas’ın dükkânından teslim aldı. Maria, onarım için 

Andreas'a ödeme yapmayı reddediyor ve Andreas dava açacak. Hangi Kaza 

Mahkemesi'nin dava hakkında karar verme yetkisi vardır? 

 

(a) Kıbrıs’taki herhangi bir Kaza Mahkemesi. 

(b) Larnaka ve Limasol Mahkemeleri. 

(c) Lefkoşa, Larnaka ve Limasol Mahkemeleri. 

(d) Sadece Larnaka Mahkemesi. 

(e) Sadece Limasol Mahkemesi.   

 

 

SORU 3 

(Çoktan seçmeli soru. Cevap, ayrı cevap kâğıdında verilmelidir. Tüm bölümler 

cevaplandırılmalıdır. Bölüm A için dört puan verilecek ve B, C, D, E, F, G ve H 

bölümleri için üçer puan verilecek.)   

 

3A. Mahkemeler Kanunu’na göre, hangi karar veya emrin temyize tabi olduğu ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

(a) Geçici yasaklama emirleri. 

(b) Medeni yargılama yetkisini yerine getiren mahkemenin herhangi bir emri (nihai veya 

ara). 

(c) Sonucu davadaki tarafların hakları için belirleyici olan veya olmayan herhangi bir ara 

karar.  

(d) Sonucu davadaki tarafların hakları için belirleyici olmayan ara karar.   
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(e) Medeni yargılama yetkisini yerine getiren mahkemenin herhangi bir kararı (nihai 

veya ara).   

 

3B. A. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama 

yetkisinde olan bir Mahkeme, Geçici ve Sürekli yasaklama emri yayınlayabilir.  

B. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama yetkisinde 

olan bir Mahkeme, sadece Geçici yasaklama emri yayınlayabilir.  

C. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama yetkisinde 

olan bir Mahkeme, Zorlayıcı yasaklama emri yayınlayabilir.  

D. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama yetkisinde 

olan bir Mahkeme, haklı olduğunu düşündüğü durumda, alıcı tayin edebilir.  

E. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, Mahkeme’nin yasaklayıcı 

emirler yayınlayabilmesi için, davanın başvurusu tazminat talebi de içermelidir. 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, C ve E 

(b) Sadece B, C, D ve E  

(c) Sadece A, C, D ve E 

(d) Sadece A, C ve D 

(e) Sadece A ve D 

 

3C. Avukatın rolü ve misyonu: 

A. Yerel Barosuna karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

B. Müvekkiline karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

C. Mahkemelere karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

D. Karşı taraftaki meslektaşına karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

E. Kamuya karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

F. Müvekkilinin bir davası için Mahkeme huzuruna çıktığında İhale Değerlendirme 

Dairesine karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?    
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(a) Sadece A, B, C, D ve E 

(b) Sadece, C, D, E ve F 

(c) Sadece B, C ve D  

(d) Sadece B, C, D ve E 

(e) Hepsi 

 

3D. A. Disiplin Kurulu’nun bir kararı aleyhine temyiz başvurusu, sözü geçen kararın 

yayınlanmasından itibaren 42 gün içinde yapılabilir.   

B. Her Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Ceza Kanunu tarafından cezalandırılan ve Avrupa 

Birliği’nin herhangi bir devletinde kayıtlı olan bir gemi veya uçakta işlenen tüm suçları 

yargılama yetkisi vardır.  

C. Avukatlar Kanunu’nun Avukata uygulanan disiplin hükümleri, stajyer avukata 

uygulanmaz. 

D. Mahkemeler Kanunu’na göre, “Dava”, medeni hukukta celpname ile başlayan işlem 

veya iddianame ile başlayan cezai işlem anlamına gelir. 

E. Davadaki tarafların rızasıyla, bir medeni yargılama işleminde her mesele, 

Mahkemeden araştırma ve rapor için özel hakeme havale edilebilir.      

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?    

(a) A, B, C, D ve E 

(b) Sadece B ve E  

(c) Sadece E 

(d) Sadece D 

(e) Sadece A 

 

3E. Disiplin Kurulu’nda herhangi bir cezanın uygulanması için izlenen süreç, aşağıda 

bulunan yollardan hangisi ile başlayamaz? 

(a) Herhangi bir Yerel Baro’nun Kurulu tarafından yapılan şikâyetten sonra. 

(b) Herhangi bir mahkeme tarafından yapılan şikâyetten sonra.   

(c) Görevi icabı (resen) Disiplin Kurulu tarafından  

(d) Disiplin Kurulu’ndan izin almadan avukatın herhangi bir müvekkili tarafından. 
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(e) Cumhuriyet’in Başsavcısı tarafından.  

 

3F. Avukatların Disiplin Kurulu’nun uygulayabildiği cezalar şunlardır: 

A. Avukatın ismini avukatların kütüğünden silmek.   

B. Avukatı 6 ayı aşmayan bir süre için hapsetmek.  

C. Avukatlık mesleğini ifa etme iznini bir süre için iptal etmek.  

D. €50.000’i aşmayan para cezası. 

E. Azarlama.  

 

Yukarıdaki A’dan E’ye kadar hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A ve C  

(b) Sadece C, D ve E  

(c) Sadece A, B, C ve E  

(d) Sadece A, C ve E 

(e) Sadece B, C, D ve E 

 

3G. A. Hukuk Kurulu’na, Kıbrıs Barosu Konseyi’nin Başkanı başkanlık eder. 

B. Hukuk Kurulu’nun kararları ve bunların yasallığı, İdare Mahkemesi’ne başvuru ile 

incelenir. 

C. Hukuk Kurulu’nun kararları ve bunların yasallığı, Kaza Mahkemesi’nde açılan bir 

dava ile incelenir. 

D. Hukuk Kurulu, kişilerin avukat olarak kaydolmaları için yaptıkları başvurularını ele alır 

ve haklarında karar verir. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hukuk Kurulu ile ilgili olarak doğrudur? 

(a) Sadece Α, Β ve D 

(b) Sadece C ve D 

(c) Sadece Α, C ve D  

(d) Sadece B ve D 

(e) Sadece D 
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3H. A. Cumhuriyet tarafından herhangi bir kişi aleyhine açılan davalar, Cumhuriyet’in 

Başsavcısı adına açılır. 

B. Herhangi bir kişi tarafından Cumhuriyet aleyhine açılan davalar, Cumhuriyet’in 

Başsavcısı aleyhine açılır. 

C. Cumhuriyet tarafından veya Cumhuriyet aleyhine açılan ve Cumhuriyet’in Başsavcı 

tarafından temsil edildiği davalar, özel kişiler arasındaki davaların yargılandığı gibi 

yargılanır.  

D. Cumhuriyet tarafından veya Cumhuriyet aleyhine açılan ve Cumhuriyet’in Başsavcı 

tarafından temsil edildiği davalar, özel kişiler arasındaki davaların yargılandığı gibi 

ancak Kaza Mahkemesi yerine İdare Mahkemesi’nde yargılanır. 

 

Yukarıdaki A’dan D’ye kadar hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece D  

(b) Sadece C ve D  

(c) Sadece A ve B 

(d) A, B, C ve D 

(e) Sadece A, B ve C 

 

SORU 4 

Sivil mahkeme karşısındaki bir süreçte kullanılan “temiz eller (clean hands)” ifadesinden 

neler anlarsınız? Bu ifade nerede uygulanır? Önemi nedir? Nereden gelir? Lütfen, 

ayrıntılı biçimde açıklayınız.  

(25 puan) 

SORU 5 

a) Mahkemeler ile ilgili ve Avukatlar ile ilgili Yasalarda aşağıdaki kelimeler nasıl 

yorumlanır? 

“Dava”                                                                                                 (5 puan) 

“Davanın dayanağı”                                                                            (10 puan) 
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b) Kesin emir ile geçici ara emri arasındaki fark nedir?                      (10 puan) 

 

 

SORU 6 

Bir akşam arkadaşları ile eğelenmeye giden Nikos, kendileri ile konuştuğunda Kostas 

adlı müvekkilinin hikâyesini ve kişisel sorunlarını detaylı biçimde ve adını söyleyerek 

anlattı. Kostas, bu olayları/sorunları Nikos’a havale ettiği bir davanın çerçevesinde 

anlattı. 

Kostas, Nikos’un yukarıda sözü edilen dostlarından birini tanıyordu ve Nikos’un 

“ifşalarından” haberdar oldu.  

Kostas, Nikos’u kendisini temsil etme görevinden aldı, şikâyetçi oldu ve Avukatların 

Disiplin Kurulu’na şikâyet etti.  

Nikos, herhangi bir disiplin suçu işledi mi? Eğer işlediğiyse, hangi suç veya suçları 

işledi? Niçin? 

(25 puan)   


