
Kıbrıs Hukuk Kurulu 

(Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesine göre yapılan sınavlar) 

Şubat 2022 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ANAYASA HUKUKU 

(Altı sorunun dördü cevaplandırılacak) 

Cevaplar sınavdaki sorularla sınırlı olmalı ve Anayasa/içtihatlara atıfta bulunularak ve 

temellendirilmelidir. 

 

Soru 1 

(A sorusunun cevabı 10 satırı B sorusunun cevabıysa 7 satırı geçmemelidir.) 

A.Yiallouros v. Nikolaou Davasının kararında hakların üçüncü tarafa etkisi (third party 

effect) ile ilgili ortaya çıkan ilkeler nelerdir?  

(15 puan) 

B.Kıbrıs Anayasası'ndaki orantılılık ilkesinin işleyişini açıklayın  

(10 puan) 

Soru 2 

(A sorusunun cevabı 12 satırı B sorusunun cevabıysa 7 satırı geçmemelidir.) 

A. Temsilciler Meclisi, İdare Mahkemesi kurmak için anayasayı zorunluluk yasası gereği 

değiştirdi. İdare Mahkemesi'nin kurulmasını takiben, bir taraf, zorunluluk yasasının 

mahkemenin oluşturulmasını gerektirmediği ve ayrıca o mahkemenin kendisini oluşturan 

yasanın anayasaya uygunluğunu inceleme yetkisi olmadığını öne sürer. Katılıyor musunuz? 

(17 puan) 
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B. Bir yasanın anayasaya aykırı olup olmadığını karara bağlamak için Kıbrıs Mahkemeleri 

tarafından uygulanan ilkeler nelerdir?  

Kıbrıs'ta kanunların kaç tür anayasaya uygunluğu incelemesi yapılır? 

(8 puan) 

Soru 3 

(A sorusunun cevabı 10 satırı B sorusunun cevabıysa 7 satırı geçmemelidir.) 

A.Bir milletvekili, kendilerini ilgilendiren kararlarının vatandaşlara zorunlu gönderilmesini 

öneren bir tasarı sunuyor. Temsilciler Meclisi öneriyi kabul ederek yasalaştırıyor. 

Cumhurbaşkanı, kamu harcamalarını artırdığını iddia ederek yasayı anayasaya aykırı bularak 

veto ediyor. Bu yasanın anayasaya uygunluğu hakkında yorumda bulunun.  

(15 puan) 

B.Temsilciler Meclisi, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nı yürürlükten kaldıran ve yerine 

Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nı oluşturan bir yasayı yürürlüğe koydu. Yasa Anayasa'ya 

uygun mu?  

(10 puan) 

Soru 4  

Aşağıdakilerle hemfikir misiniz yoksa değil misiniz? Cevaplar tek kelimeyle olmalı: 

Katılıyorum/katılmıyorum. 

(6 doğru cevap 25 puan, 5 doğru cevap 20 puan, 4 doğru cevap 15 puan, 3 doğru cevap 10 

puan, 2 doğru cevap 5 puan, 1 doğru cevap 1 puan.) 

A) Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması Meclis kararının ardından gerçekleştirilebilir. 

B) Yürütme erkinin kalıntısı (artığı) Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına aittir.   

C) Cumhurbaşkanlığı affı hakkı mahkemeler tarafından kontrol edilmez.  

D) Zorunluluk yasasına göre, Kıbrıslı Türklere anayasal olarak ayrılan milletvekilliği 

mevkilerine Kıbrıslı Rum vekiller seçilir.  
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E) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nun dışişleri, savunma ve güvenlik konularındaki 

kararlarını veto etme yetkisine sahiptir.  

F) Genel Denetçinin (ombudsman) görevden alınmasına ancak Bakanlar Kurulu tarafından 

karar verilebilir.  

 

Soru 5 

(A sorusunun cevabı 10 satırı B sorusunun cevabıysa 7 satırı geçmemelidir.) 

A.Zorunluluk yasası, Cumhurbaşkanı tarafından genel af ilanını haklı çıkarabilir mi? 

Sampson Davasındaki olgular ve karar nedir? 

(17 puan) 

B.Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı'na bir yıldan fazla bir süre için karar vermekte geciken 

hiçbir hakime maaş ödemesi yapılmaması talimatını verir. Bu inisiyatifi anayasal mıdır?  

(8 puan) 

Soru 6 

Aşağıdaki yorumlara katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Cevaplar tek kelimeyle olmalı: 

Katılıyorum/katılmıyorum. 

(6 doğru cevap 25 puan, 5 doğru cevap 20 puan, 4 doğru cevap 15 puan, 3 doğru cevap 10 

puan, 2 doğru cevap 5 puan, 1 doğru cevap 1 puan.) 

 

A) Anayasa değişikliği, zorunluluk yasası kapsamında Kıbrıslı Rum vekillerin 3/4'ü ile 

yapılabilir.  

B) Kamulaştırma amacı üç yıl içinde gerçekleşmemişse kamulaştırılan malların iadesi için 

başvuruda bulunulabilir.  

C) Bir devlet üniversitesinin öğretim üyesi, milletvekili seçilmesi durumunda görevden istifa 

etme yükümlülüğüne sahiptir ve ücretsiz izin alamaz.  
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D) Yeni seçilen milletvekilleri görevlerini üstlenmeden önce, Kutsal İncil üzerinde 

Anayasa'ya ve Yasalara uyacaklarına yemin ederler. 

E) 1960 Anayasası federal bir rejim tesis etti.  

F) Bakanlar Kurulu'nun tüm kararlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı her zaman nihai ret 

(veto) hakkına sahiptir. 

 

 

 

 


