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SUNUfi

Ülkemizde yaklafl›k 130 y›ll›k bir birikime sahip olan avukatl›k
mesle¤i, bu süreç içinde her dönemde varl›k ve etkinli¤ini kabul
ettirme u¤rafl› içinde olmufltur. Yürürlükte olan 1136 say›l› Avukat-
l›k Kanunu’nda 2001 y›l›nda 4667 say›l› kanunla önemli de¤ifliklik-
ler, k›smi iyilefltirmeler yap›lmas›na karfl›n, savunma mesle¤i yine
ifllevini gere¤i gibi yerine getirememekte, meslektafllar›m›z yine
hukuksal ve ekonomik sorunlarla iç içe yaflamaktad›rlar.

Bu durum, bir yandan demokrasi ve hukukun üstünlü¤ünü
özümseme sorunu olmakla birlikte, di¤er yandan evrensel huku-
kun savunma mesle¤ine sa¤lad›¤› kazan›mlara göre, karfl›laflt›rma-
l› hukuktan yararlanmak suretiyle ça¤dafl bir avukatl›k yasas› yap-
may›, ayn› zamanda bu anlay›fl› yarg›lamayla ilgili tüm usul yasa-
lar›na yerlefltirmeyi gerekli k›lmaktad›r. Bugüne kadar meslekle il-
gili yap›lan düzenlemeler ve iyilefltirmeler, belli bir sistem çerçe-
vesinde olmam›fl, dönemlik gereksinimlere dayand›r›ld›¤› gibi bafl-
ka düzenlemelerle desteklenmemifltir. 

Bu noktadan hareketle ‹zmir Barosu olarak, avukatl›k mesle¤i-
nin baflka ülkelerde nas›l düzenlendi¤i, barolar›n ne gibi ifllevler
üstlendikleri, avukatlarla ilgili sosyal güvenlik sisteminin ne oldu-
¤u gibi temel konularda bilgi edinilmesi, daha sonra da bu do¤-
rultuda model say›labilecek ülkelerden kat›lacak akademisyen ve
uygulamac›-avukat konuklar›n kat›lacaklar›  kapsaml› bir toplant›
düzenlenmesini amaçlad›k.
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Baromuza önceki yönetim döneminde getirtilen, de¤iflik ülke-
lerin avukatl›kla ilgili düzenlemelerini akademisyenlerle birlikte
gözden geçirerek birbirinden farkl› ve model niteli¤i tafl›yan me-
tinleri tercüme ettirdik. 

Bu çal›flman›n sonunda Almanya, Fransa, tipik ‹skandinav mo-
deli olan Norveç, son dönem düzenlemeleri kapsamas› bak›m›n-
dan Macaristan öncelikli ülkeler oldu. ‹ngiltere çok farkl› bir sis-
tem uygulad›¤› için bu ülkeyle ilgili olarak da bir özet bilgi haz›r-
land›. Bunun yan›nda tercihlerimizde, Avrupa Birli¤i Hukuku yö-
nünde yap›lan de¤ifliklerin de an›lan ülkelerdeki düzenlemelere
girmifl olmas› etkili oldu. 

Bu çal›flmada bizimle birlikte olan baromuz üyelerinden Dokuz
Eylül Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyeleri Say›n Prof. Dr. Hakan Pek-
can›tez’e, Say›n Prof. Dr. O¤uz Atalay’a, Say›n Doç. Dr. Meral Sun-
gurtekin’e, Say›n Yrd. Doç Dr. Muhlis Ö¤ütçü’ye, çevirilen metinle-
ri getirten önceki Baro Baflkan›m›z Say›n Av. Noyan Özkan’a, ‹zmir
Barosu Avukatl›k Kanunu Komisyonuna,  özenli çevirileri nedeniy-
le  Say›n Dr. Sevdiye Köksal, Say›n Av. Figen Koç, Say›n Av. Meh-
met Seyrek ve Say›n Av. Serkan Cengiz’e,  düzenlemelere yard›m
eden Stajyer Avukat Say›n Utku K›l›nç’a  teflekkürlerimizi sunuyor,
bu çal›flman›n hukuka ve savunma mesle¤ine katk›da bulunmas›n›
diliyoruz. 

Bundan sonra umar›m, karfl›laflt›rmal› hukuk ba¤lam›nda uy-
gulamac›lar›n da kat›lacaklar› genifl kapsaml› bir toplant› düzen-
lenerek ülkemize ve mesle¤imize uygun, belirli bir sisteme oturan,
di¤er düzenlemelerle desteklenen bir avukatl›k kanunu tasla¤›n›n
haz›rlanmas› için baromuz öncü olur.    

Sayg›lar›mla. Eylül/2004

Av. Bahattin Özcan Acar

‹zmir Barosu Baflkan›



B‹R‹NC‹ KISIM: AVUKAT

‹K‹NC‹ KISIM: AVUKATIN MESLE⁄E KABULÜ
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Avukatl›k Mesle¤ine Kabul

1. Genel fiartlar
2. Mesle¤e kabul edilme, mesle¤e kabulün sona ermesi, geri
al›nmas› ve iptali

‹K‹NC‹ BÖLÜM: B‹R MAHKEME NEZD‹NDE KABUL

ÜÇÜNCÜ KISIM: AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ VE 
AVUKATLARIN B‹RL‹KTE ÇALIfiMASI 

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel HükümleR
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Avukatl›k flirketleri

ALMAN AVUKATLIK YASASI
(BRAO)
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DÖRDÜNCÜ KISIM: BAROLAR
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel hükümler
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Baronun organlar›

1.Yönetim kurulu 
2. Baflkanl›k
3. Baro genel kurulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kararlar ve seçimlerin hükümsüzlü¤ü

BEfi‹NC‹ KISIM: AVUKAT MAHKEMES‹, TOPLU AVUKAT MAHKEMES‹ VE
AVUKATLARLA ‹LG‹L‹ MESELELERDE FEDERAL TEMY‹Z MAHKEMES‹

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Avukat mahkemesi
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Toplu avukat mahkemesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Avukatlarla ilgili meselelerde federal temyiz
mahkemesi 

ALTINCI KISIM: YÜKÜMLÜLÜK ‹HLALLER‹N‹N AVUKAT MAHKEMES‹
TARAFINDAN KOVUfiTURULMASI
ALTINCI KISIM: YÜKÜMLÜLÜK ‹HLALLER‹N‹N AVUKAT MAHKEMES‹NCE
TAK‹BATI

YED‹NC‹ KISIM: AVUKAT MAHKEMES‹NDEK‹ YARGILAMA 
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel hükümler
‹K‹NC‹ BÖLÜM: ‹lk kademede yarg›lama

1.Genel hükümler
2. Yarg›laman›n bafllat›lmas›
3. Avukat mahkemesinde esas duruflma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kanun yolu
1. Avukat mahkemesi kararlar›na karfl› kanun yolu
2. Avukat üst mahkemesi kararlar›na karfl› kanun yolu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin emniyet alt›na al›nmas› 
BEfi‹NC‹ BÖLÜM: Geçici tedbir olarak meslek ve temsil yasa¤› 

SEK‹Z‹NC‹ KISIM. FEDERAL TEMY‹Z MAHKEMES‹NDE AVUKATLIK
B‹R‹NC‹ BÖLÜM. Genel hükümler 
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Federal Temyiz Mahkemesinde avukatl›¤a kabul
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Federal Temyiz Mahkemesi nezdindeki avukatlar›n
özel hak ve yükümlülükleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Federal Temyiz Mahkemesi nezdindeki baro

DOKUZUNCU KISIM: FEDERAL BAROLAR B‹RL‹⁄‹ 
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel hükümler 
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Federal Barolar Birli¤inin organlar›

1. Baflkanl›k 
2. Genel kurul
3. Seçim ve kararlar›n hükümsüzlü¤ü 
4. Tüzük kurulu

ONUNCU KISIM: AVUKATLARLA ‹LG‹L‹ MESELELERDE G‹DERLER
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Adalet ‹flleri ‹daresinin giderleri
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Avukat mahkemesi yarg›lamas›na ve ihtar, para
cezas›n›n tespiti ya da ihtara karfl› avukat mahkemelerinden karar
talebine karfl›l›k giderler 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Avukatl›¤a kabule iliflkin yarg› karar› taleplerine, 

ONB‹R‹NC‹ KISIM: AVUKAT MAHKEMELES‹ TEDB‹R VE G‹DERLER‹N‹N
‹CRASI. S‹LME

ON‹K‹NC‹ KISIM: D‹⁄ER ÜLKELER‹N AVUKATLARI

ONÜÇÜNCÜ KISIM: ‹NT‹KAL VE KAPANIfi HÜKÜMLER‹ 
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: ‹ntikal hükümleri
‹K‹NC‹ BÖLÜM. Kapan›fl hükümleri

MESLEK KURALLARI TÜZÜ⁄Ü

B‹R‹NC‹ KISIM: Mesle¤i icra etme özgürlü¤ü

‹K‹NC‹ KISIM: Meslek icras›nda yükümlülükler
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel mesleki ve temel yükümlülükler
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Reklamla ilgili özel yükümlülükler 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Vekaletin al›nmas›, takibi ve sona erdirilmesi
aflamas›nda özel mesleki yükümlülükler 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Resmi makamlara ve mahkemeye karfl› özel
mesleki yükümlülükler
BEfi‹NC‹ BÖLÜM: Ücretlerin hesaplanmas›nda ve anlaflmalarda özel
mesleki yükümlülükler
ALTINCI BÖLÜM: Baroya, Baro üyelerine ve ifl ortaklar›na karfl› özel
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mesleki yükümlülükler
YED‹NC‹ BÖLÜM: S›n›r ötesi hukuki iliflkilerde özel mesleki
yükümlülükler
SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM: Mesleki birlikte çal›flmalarda özel meslek
yükümlülükler
DOKUZUNCU BÖLÜM: Uygulama alan›

ÜÇÜNCÜ KISIM: KAPANIfi HÜKÜMLER‹

UZMAN AVUKATLIK TÜZÜ⁄Ü

B‹R‹NC‹ KISIM: UZMAN AVUKATLIK
B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Uzmanl›k alanlar›
‹K‹NC‹ BÖLÜM: Uzman avukatl›k s›fatlar›n›n verilme flartlar›

‹K‹NC‹ KISIM: USUL

ÜÇÜNCÜ KISIM: KAPANIfi HÜKÜMLER‹ 
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B‹R‹NC‹ KISIM: AVUKAT

Madde 1 Avukat›n yarg› içindeki konumu

Avukat, yarg›n›n ba¤›ms›z bir organ›d›r.

Madde 2 Avukatl›k mesle¤i

(1) Avukat, serbest meslek icra eder.

(2) Faaliyeti ticari de¤ildir.

Madde 3 Dan›flmanl›k ve temsil hakk›

(1) Tüm hukukî meselelerde  ba¤›ms›z dan›flman ve vekil ola-
rak atanm›fl kiflidir.

(2) Avukat›n tüm hukukî meselelerde mahkemeler, hakem
mahkemeleri ve resmî makamlar  önünde temsil hakk› sadece Fe-
deral bir kanun ile s›n›rland›r›labilir.

(3) Herkes yasal düzenlemeler çerçevesinde, her türlü hukukî
meselede seçti¤i bir avukata dan›flma ve mahkemeler, hakem
mahkemeleri veya resmî makamlar önünde kendisini temsil ettir-
me hakk›na sahiptir.

ALMAN AVUKATLIK YASASI
(BRAO)
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‹K‹NC‹ KISIM: AVUKATIN MESLE⁄E KABULÜ

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Avukatl›k Mesle¤ine Kabul

1. Genel fiartlar

Madde 4 Avukatl›k mesle¤ine girifl

Alman Hakimlik Kanununa göre hakimli¤e kabul edilme yeter-
lili¤inde olanlar avukatl›¤a kabul edilebilir. Ayn› flekilde 9 Mart
2000 tarihli Avrupa Avukatlar› Faaliyeti Kanununa göre mesle¤e
girifl flartlar›n› tafl›yanlar veya söz konusu kanuna göre uyum s›-
nav›n› baflaranlar avukatl›k mesle¤ine kabul edilir.

Madde 5 Serbest dolafl›m

Bir Alman eyaletinde  hakimlik yeterlili¤ini elde etmifl olan, bir
di¤er Alman eyaletinde de avukatl›¤a kabul edilmeyi talep edebi-
lir.

2. Mesle¤e kabul edilme, mesle¤e kabulün sona ermesi, geri
al›nmas› ve iptali

Madde 6 Avukatl›¤a kabul talebi

(1) Avukatl›¤a kabul talep üzerine olur. 

(2) Talep, sadece bu kanundaki nedenlerle reddedilebilir.

Madde 7 Avukatl›¤a kabul talebinin reddi

Avukatl›¤a kabul talebi flu hallerde reddedilebilir:

1. Aday,  Alman Anayasa Mahkemesi karar›na göre bir temel
hakk› kaybetmiflse,

2.  Aday, ceza mahkemesinin mahkumiyet karar› gere¤ince ka-
mu hizmetlerine girme ehliyetine sahip de¤ilse

3. Aday, kesinleflmifl bir hükümle  meslekten ihraç olunmuflsa
ve hükmün kesinleflmesinden itibaren henüz sekiz y›l dolmam›fl-
sa. Beflinci bent sakl›d›r.

4. Meslekten ç›kar›lmas› konusundaki hakim  iddias› üzerine
yürütülen davada aday aleyhine kesin hüküm ç›km›flsa veya yar-
g›daki hizmetinden uzaklaflt›r›lmas›  konusundaki disiplin yarg›la-
mas› aday aleyhine kesin hükümle sonuçlanm›flsa.

5. Aday, kendisinin avukatl›k mesle¤ini icra etmek bak›m›ndan
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yak›fl›k almayacak  kusurlu  bir davran›flta bulunmuflsa

6. Aday, özgürlükçü demokratik düzeni, cezay› gerektirici  bi-
çimde y›kma çabas›  içinde olmuflsa.

7. Aday, bedensel bir özür, zihinsel gücünde zaafiyet ya da
herhangi bir ba¤›ml›l›ktan dolay› avukatl›k mesle¤ini usulüne uy-
gun olarak icra  bak›m›ndan sadece geçici olmayan bir ehliyetsiz-
lik içinde ise. 

8. Aday, avukatl›k mesle¤iyle özellikle yarg›n›n ba¤›ms›z bir or-
gan› olmak konumuyla ba¤daflmayan  ve ba¤›ms›zl›¤›na güveni
zedeleyebilecek  bir faaliyette bulunmakta ise.

9. Aday, malvarl›¤›n› kaybederek acze düflmüflse, aday›n mal-
varl›¤› hakk›nda  iflas aç›lm›flsa  veya iflas mahkemesi  ya da icra
mahkemesi taraf›ndan  tutulan sicile bu yönde  kay›t düflülmüfl-
se,bu flekilde bir malvarl›¤› kayb› beklenmekte ise (‹flas Kanunu
Madde 26/II, Hukuk Usulü Kanunu Madde 915)

10. Aday›n yarg›sal bir tasarrufla  malvarl›¤›na iliflkin ifllem yap-
mas›  s›n›rlanm›fl ise.

11. Aday, hakim, memur, askerlik mesle¤inden gelme ya da as-
kerlik hizmetini  yapmakta ise.

Ancak, kendisine yüklenmifl görevleri fahrî olarak yapmakta ve-
ya 18 fiubat 1977 tarihli (Federal RG I, sayfa 297) Milletvekilli¤i Ka-
nununun  5,6,8 ve 36.maddeleri gere¤ince ya da benzer hukuksal
düzenlemelere  göre hak ve yükümlülükleri söz konusu oldu¤un-
da bu kural uygulanmaz.

Madde 8 Mesle¤e kabul talebinin karara ba¤lanmas›

(1) Avukatl›¤a kabul konusundaki talep hakk›nda Eyalet Adalet
‹flleri ‹daresi  karar verir.

(2) Karardan önce, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, aday›n bölgesin-
de avukatl›¤a  kabul olunaca¤› baronun Yönetim kurulundan  bir
rapor talep eder. Raporda ayn› zamanda aday›n flahs›ndan kay-
naklanabilecek  tüm ret nedenleri hakk›nda görüfl bildirilmelidir.

(3) Baro yönetim kurulu  raporu derhal haz›rlamal›d›r. ‹ki ay
içinde raporu sunamazsa, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi ne zaman›n-



14 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

da mazeretini bildirmek zorundad›r.

(4) Baro yönetim kurulu  iki ay içinde raporunu sunmad›¤› gi-
bi mazeretini de bildirmemiflse, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi  ret ge-
rekçelerini bildirme gere¤ini duymad›¤›n› kabul edebilir.

Madde 8a Avukatl›¤a kabul sürecinde doktor raporu

1) Madde 7 bent 7’nin ret nedenine iliflkin karar al›nmas› ba-
k›m›ndan gerekli görüldü¤ünde Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi,  belir-
ledi¤i uygun bir müddet içerisinde,  belirledi¤i bir doktordan sa¤-
l›k durumu hakk›nda alaca¤›  raporu sunma hakk›n› adaya  verir.
Sa¤l›k raporunun aday›n muayenesine ve kurum doktoru gerekli
gördü¤ü takdirde klinik gözlemlemeye dayan›larak düzenlenmesi
gerekir. Raporun maliyetini aday üstlenir. 

(2)  F›kra 1’e göre yap›lan  tasarruflar›n gerekçeleri belirtilmeli
ve adaya bildirilmelidir. Aday bu kararlara karfl›, toplu avukat
mahkemesinden tebligat› takip eden bir ayl›k bir süre içinde yar-
g› karar› talep edebilir. Yetkili mahkeme, aday›n mesle¤e kabul
edilmek istedi¤i bölgenin Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdindeki
toplu avukat mahkemesidir. 

(3)  Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresinin emrini yeterli flekilde  yerine
getirmeyen aday›n, avukatl›¤a kabul talebi geri çekilmifl muame-
lesi görür.

Madde 9 Baronun ret raporu düzenledi¤i durumlar

(1) E¤er Baro yönetim kurulu  rapordan hareketle, aday›n avu-
katl›¤a kabul talebinin reddini,  Madde 7 bent 5’ten  9‘a kadar
olan hususlara dayand›r›yor ise, bu durumda  Eyalet Adalet ‹flleri
‹daresi avukatl›¤a kabul talebi karar›n› erteler ve adaya raporun
asl› gibidir onayl› bir  örne¤ini  verir. Ancak Eyalet Adalet ‹flleri
‹daresi, talebin cümle 1’de say›lan ret nedenlerinin d›fl›nda kalan
bir nedenle reddi durumunda talep hakk›nda karar verebilir.

(2) Aday raporun tebli¤ini  takip eden  bir ayl›k bir süre için-
de toplu avukat mahkemesinde yarg›sal karar talep edebilir. Yet-
kili mahkeme, aday›n mesle¤e kabul edilmek istedi¤i bölgenin
eyalet yüksek mahkemesi nezdindeki toplu avukat mahkemesidir. 
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(3) Aday yarg›sal karar talep etmedi¤i takdirde avukatl›¤a ka-
bul talebi geri çekilmifl muamelesi görür.

(4) Mahkeme yarg›sal karar talebi üzerine f›kra 2’ye göre baro
yönetim kurulunca aç›klanan ret nedeninin mevcut olmad›¤›n›  ke-
sin olarak tespit ederse, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi avukatl›¤a ka-
bul talebi üzerine mahkemenin hukukî kanaatini  dikkate alarak
karar vermek durumundad›r. Mahkeme, Baro yönetim kurulunca
aç›klanan ret nedeninin mevcut oldu¤unu tespit etti¤i takdirde,
mahkemenin karar›n kesinlik kazanmas›n›n hemen ard›ndan avu-
katl›¤a kabul talebi reddedilmifl say›l›r.

Madde 10 Avukatl›¤a kabul karar›n›n  ertelenmesi

1) Avukatl›¤a kabul talebi üzerine  verilecek karar, aday›n suç
ifllemifl oldu¤u flüphesiyle haz›rl›k soruflturmas› geçirmesi veya bir
suçtan ceza kovuflturmas› alt›nda bulunmas› halinde ertelenebilir.

(2)  Avukatl›¤a kabul talebi üzerine verilecek karar, adaya res-
mi kurumlarda çal›flma ehliyetsizli¤i  sonucunu yaratabilecek bir
suçtan dolay› idari dava aç›lm›fl oldu¤u takdirde ertelenebilir.

(3) Avukatl›¤a kabul talebi, haz›rl›k soruflturmas› veya ceza ko-
vuflturmas›n›n sonucuna bak›lmaks›z›n reddedilmesi  gereken hal-
lerde, karara ba¤lan›r.

Madde 11 Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresinin ret karar›na karfl› bafl-
vuru

(1) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, avukatl›¤a kabul konusundaki
ret karar›n› gerekçeli verir.  Bu karar adaya tebli¤ olunur.

(2) Aday, bu ret karar›na karfl›, tebli¤den sonraki  bir ay için-
de, toplu avukat mahkemesinden yarg›sal karar talep edebilir.
Yetkili mahkeme, aday›n mesle¤e ilk kabul edilmek istedi¤i bölge-
nin Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdindeki toplu avukat mahkeme-
sidir. 

(3) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi avukatl›¤a kabul talebini yeterli
bir neden olmaks›z›n üç ayl›k süre içinde karara ba¤lamad›¤› tak-
dirde,  aday yarg›sal karar talebinde bulunabilir.

Madde 12 Avukatl›k ruhsatnamesi
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(1) Aday avukatl›¤a kabul edildi¤ine dair  Eyalet Adalet ‹flleri
‹daresinin düzenledi¤i bir ruhsatname al›r. 

(2) Avukatl›¤a kabul, ruhsatnamenin verildi¤i andan itibaren
hüküm ifade eder. Ruhsatname, mesleki sorumluluk sigortas›n›n
(Madde 51) yapt›r›ld›¤›n›n kan›tlanmas› veya muvakkat ilmühaber
ibraz edilmesini müteakiben verilir.

(3) Aday böylece avukatl›¤a kabul edildikten sonra , "Avukat"
unvan›n› kullanma  hakk›n› kazan›r. 

Madde 13 Avukatl›¤a kabulün sona ermesi

Avukatl›¤a kabul, avukatl›ktan ihraca  iliflkin kesinleflmifl bir
karar  söz konusu ise,  hükmünü kaybeder.

Madde 14 Avukatl›¤a kabulün geri al›nmas› ve  iptali

1) Avukatl›¤a kabul, bilinmeleri durumunda avukatl›¤a kabul
talebinin reddine  neden  olabilecek  olaylar›n  sonradan aç›¤a
ç›kmas›yla ileriye dönük olarak geri al›n›r. 

(2) Avukatl›¤a kabul afla¤›daki durumlarda iptal olunur:

1. Avukat,  Alman Anayasa Mahkemesi karar›na göre bir temel
hakk› kaybetmiflse,

2. Avukat, ceza mahkemesinin mahkumiyet karar› gere¤ince
kamu  hizmetlerine girme ehliyetini  kaybetmiflse, 

3. Avukat, bedensel bir özür, zihinsel gücünde zaafiyet ya da
herhangi bir ba¤›ml›l›ktan dolay› avukatl›k mesle¤ini usulüne uy-
gun olarak sadece geçici olmayan bir ehliyetsizlik nedeniyle icra
edemeyecekse; ancak, avukatl›kta kalmas› yarg›y› tehlikeye sok-
muyor ise, bu kural uygulanmaz.  

4. Avukat avukatl›¤a kabulünden do¤an haklar›ndan Eyalet
Adalet ‹flleri ‹daresi nezdinde yaz›l› olarak vazgeçti ise;

5.  Avukat,  hakim veya asil memur olarak atand›¤› halde, Si-
lahl› Kuvvetler mensubu olarak atanm›fl veya Millet Vekilli¤i Kanu-
nu’nun 6. maddesine veya ilgili hükümlere göre tekrardan hakim
veya asil memur olarak ya da Silahl› Kuvvetler mensubu olarak
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mesle¤ine döndürülmüfl ve avukatl›¤a kabulünden do¤an hakla-
r›ndan vazgeçmemifl ise; 

6. Avukat›n mesle¤e kabulü mahkeme taraf›ndan Madde 35 /
I’e göre reddedildi ise;

7.  Avukat acze düflmüflse; ancak  bu durum hak arayanlar›n
ç›karlar›n› tehlikeye sokmuyor ise bu kural geçerli de¤ildir; avuka-
t›n bir iflasla karfl› karfl›ya olundu¤una, avukat›n mal varl›¤› hak-
k›nda bir iflas davas› aç›lm›fl, avukat bir iflas veya icra mahkeme-
si siciline kaydedilmiflse (‹flas Kanunu  Madde  26/II ,  Hukuk Usu-
lü Kanunu  Madde  915) hükmolunur;

8. Avukat, avukatl›k mesle¤i ile, özellikle de yarg›n›n ba¤›ms›z
organ› olma konumuyla ba¤daflmayan veya ba¤›ms›zl›¤›na olan
güveni sarsabilecek bir iflle u¤rafl›yor ise; ancak iptal karar› avu-
kat› için beklenilmeyen bir sertlikte ise, geçerli olmaz;

9. Avukat  zorunlu mesleki sorumluluk sigortas›n› ( Madde
51) yapt›rmam›fl ise;

(3) Avukatl›¤a kabulün geri al›nmas›ndan, kabulün reddedilme-
sine yol açacak nitelikteki nedenlerin art›k mevcut olmamas› ha-
linde baro yönetim kurulunun dinlenmesinden sonra vazgeçilebi-
lir.

Madde 15 ‹ptal sürecinde doktor raporu

Madde 14/II bent 3 ‘e göre avukatl›¤a kabulün iptali sürecinde
Madde 8a /I ve II, ayr›ca  Madde 16/VI ayn› flekilde uygulan›r. Ra-
por, yeterli bir nedene dayanmaks›z›n Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi
taraf›ndan belirlenen süre içerisinde takdim edilmedi¤i takdirde
avukat›n, Madde 14 /II bent 3 ‘te yer alan nedenlerden biri yüzün-
den, ki bu neden raporla aç›kl›¤a kavuflturulmak durumundad›r,
mesle¤ini usulüne uygun olarak icra etme yönünden  geçici olma-
yan bir ehliyetsizlik içinde oldu¤u sonucu ç›kar›l›r. 

Madde 16 Geri al›nma ve iptal sürecindeki ifllemler

(1) Avukatl›¤a kabulün geri al›nmas› veya iptali avukat›n mes-
le¤e kabul edildi¤i eyaletin Adalet ‹flleri ‹daresi taraf›ndan karar-
laflt›r›l›r.
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(2) Geri al›nma veya iptal karar›ndan önce avukat ve baro yö-
netim kurulu dinlenir.

(3) Avukat, ruhsal bir hastal›¤› veya bedensel, zihinsel veya
ruhsal bir engeli nedeniyle davada haklar›n› savunacak durumda
de¤ilse, sulh mahkemesi Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi un talebi üze-
rine avukata davada yasal temsilci s›fat›yla bir dan›flman tayin
eder; Medeni Kanunun  1896’dan 1908i’ye kadar olan maddeleri-
ne göre dan›flmanl›k verildi¤i dava için çat›flmas›z yarg› meselele-
rini düzenleyen kanun hükümleri k›yasen uygulan›r. Dan›flman ola-
rak bir avukat tayin edilmek zorundad›r.

(4) Geri al›nma veya iptal karar›n›n gerekçeleri ortaya konma-
l›d›r. Karar avukata tebli¤ edilmeli ve baro yönetim kuruluna bil-
dirilmelidir.

(5) Avukat, avukatl›¤a kabulün geri al›nmas› veya iptaline kar-
fl› karar›n tebli¤ini takip eden bir ayl›k süre içinde  toplu Avukat
Mahkemesine baflvurarak yarg›sal karar talep edebilir. Yetkili mah-
keme, aday›n mesle¤e kabul edildi¤i bölgenin ba¤l› bulundu¤u
Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne ba¤l› toplu Avukat Mahkemesidir. 

(6) Yarg›sal karar talebi  erteleyicidir. Talep, Eyalet Adalet ‹flle-
ri ‹daresinin kamu yarar›n› gözeterek  ivedi yürütme karar› ald›¤›
durumda düfler. Madde  14/II bent 9’un söz konusu oldu¤u durum-
da bu düzenleme genellikle yerine getirilir. Düzenlemenin hemen
yürütülmesini gerektiren yarar›n, gerekçesi yaz›l› olarak bildirilme-
lidir. Avukat›n talebi üzerine toplu avukat mahkemesi, acil durum-
larda murafaaya gerek duymaks›z›n karar› erteleyebilir. Karara iti-
raz edilemez; karar,  toplu avukat mahkemesi   taraf›ndan her an
kald›r›labilir.

(7) ‹vedi yürütme karar› al›nd›ysa, Madde 155/II, IV ve V,  Mad-
de 156/II,  Madde 160/II  ve  Madde 161 uygulan›r.

Madde 17 Meslek ünvan›n› tafl›ma yetkisinin hükmünü kaybet-
mesi

(1) Avukatl›¤a kabulün hükmünü kaybetmesi, geri al›nmas› ve-
ya iptali ile "Avukat" unvan›n› kullanma yetkisi sona erer. Meslek
unvan›, daha önceden hak edilmifl bir kullanma yetkisine iflaret
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eden bir ilaveyle birlikte de kullan›lamaz.

(2) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, ilerlemifl yafl›ndan veya  fiziksel
bir rahats›zl›¤›ndan dolay› avukatl›¤a kabulünden do¤an haklar›n-
dan vazgeçen bir avukata, "Avukat" unvan›n› kullanma izni vere-
bilir. Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi bu konuda önce baro yönetim ku-
rulunun görüflünü al›r. 

(3) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi  II. f›kraya göre verdi¤i bir izni,
avukat›n, avukatl›¤a kabulün hükmünü kaybetmesi, geri al›nmas›
veya  iptaliyle sonuçlanabilecek durumlar içine girmesi nedeniyle
iptal edebilir. ‹znin iptalinden önce avukatl›k yapm›fl kiflinin ve ba-
ro yönetim kurulunun görüflü al›n›r. 

‹K‹NC‹ BÖLÜM. Bir mahkeme nezdinde kabul

Madde 18 Mesle¤e kabulün s›n›rland›r›lmas›

(1) Her avukat adli yarg›n›n belirli bir mahkemesine kabul edi-
lir. 

(2) Bir mahkemeye ilk kabul edilme, avukatl›¤a kabul edilmek-
le ayn› anda gerçekleflir. 

(3) Avukat, bir mahkemeye kabul edilme hakk›ndan sadece
baflka bir mahkemeye kabul edilmek için vazgeçebilir.

Madde 19 Bir mahkemede mesle¤e kabul talebi

(1) Bir mahkemeye kabul edilme ancak talep üzerine gerçekle-
flir.

(2) Talebi Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi karara ba¤lar. Karardan
önce, aday›n bir mahkemeye kabul edilmek istedi¤i bölgenin ba¤-
l› bulundu¤u baronun yönetim kurulunun görüflü al›n›r. 

(3) Bir talep ancak bu kanunda aç›klanan nedenlerle reddedi-
lebilir. 

Madde 20 Talebin reddi

(1) Talep edilen bir mahkemeye kabul edilme genellikle afla¤›-
daki hallerde reddedilir:

1. Aday kabul edilmek istedi¤i asliye mahkemesinin bulundu-
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¤u bölgede son befl y›lda hakim veya asil memur olarak çal›flm›fl
ise;

2. Aday, daha önce befl y›l süreyle bir sulh veya asliye mahke-
mesinde avukat olarak çal›flmad›¤› halde bir Eyalet Yüksek Mah-
kemesine kabul edilmek istiyor ise;

(2) Mahkemeye kabul edilme, talep dilekçesinde belirtilen
mahkemede baflka avukatlara ihtiyaç olmamas› yüzünden redde-
dilemez.

Madde 21 Yarg›sal karar talebi

(1) Mahkemeye kabulün reddedildi¤i karar›n›n gerekçeleri yaz›-
l›r. Gerekçeli karar adaya tebli¤ edilir.

(2) Aday, bir ret karar›na karfl› karar›n tebli¤ini takip eden bir
ayl›k süre içinde toplu avukat mahkemesinden yarg›sal karar ta-
lep edebilir. Yetkili mahkeme, aday›n avukat olarak kabul edilmek
istedi¤i bölgenin ba¤l› bulundu¤u Eyalet Yüksek Mahkemesine
ba¤l› toplu avukat mahkemesidir. 

(3)  Madde 11/ III k›yasen uygulan›r.

Madde 22 (mülga)

Madde 23 Bir sulh ve asliye mahkemesinde ayn› anda mesle-
¤e kabul

Bir sulh mahkemesine kabul edilen bir avukat talep üzerine ay-
n› zamanda sulh mahkemesinin ba¤l› bulundu¤u asliye mahkeme-
sine de kabul edilir.

Madde 24 (mülga)

Madde 25 Eyalet yüksek mahkemesi nezdinde münhas›ran ka-
bul

Eyalet yüksek mahkemesine kabul olunan bir avukat baflka bir
mahkemeye kabul olunamaz. 

Madde 26 Avukat yemini

(1) Avukat, mahkemeye ilk kabulünden hemen sonra kabul
edildi¤i mahkemenin bir aç›k oturumunda afla¤›daki flekilde yemin
eder: 
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"Rahman ve Rahim olan Tanr›’n›n huzurunda anayasal düzeni
koruyaca¤›ma ve bir avukat olarak yükümlülüklerimi yerine getire-
ce¤ime vicdan›m üzerine yemin ederim. Tanr› yard›mc›m olsun."

(2) Dini vecize kullanmaks›z›n da yemin edilebilir. 

(3) Yemin eden yemin etme s›ras›nda sa¤ elini kald›rmak zo-
rundad›r.

(4) E¤er kanun dini cemaatlere bu yeminin yerine baflka flekil-
de yemin etmeye izin veriyor ise, bu durumda böyle bir dini ce-
maatin üyesi olan avukat baflka flekilde yemin edebilir.

(5) Yemin, yemin metnini de kapsayan bir tutana¤a ba¤lan›r.
Tutanak avukat ve mahkeme baflkan› taraf›ndan imzalan›r ve ilgi-
li avukat›n dosyas›nda saklan›r. 

Madde 27 Büro edinme zorunlulu¤u

(1) Avukat, kabul edildi¤i mahkemenin bulundu¤u yerde bir
büro kurmak zorundad›r. Avukat, farkl› yerlerde bulunan birden
fazla mahkemeye kabul edildiyse, bürosunu ilk kabul edildi¤i yer-
de kurmak zorundad›r. Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi bu yönetmeli¤e
göre birbirine komflu yerlerin tek bir yer olarak görülmesini karar-
laflt›rabilir.

(2) Bir sulh mahkemesine kabul edilen bir avukat bürosunu bu
mahkemenin bulundu¤u yerin yerine bu mahkemenin ba¤l› oldu-
¤u bölgenin baflka bir yerinde kurabilir.

Madde 28 fiube ve görüflme günleri

(1) Avukat ne bir flube açabilir ne de bürosundan baflka bir yer-
de görüflme yapabilir. Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, yerel flartlar el-
verdi¤inde bir yarg›n›n düzenli ifllemesi yarar›na ivedi olarak ya-
p›lmas› gerekiyor ise, buna izin verebilir. ‹zin öncesinde baro yö-
netim kurulunun görüflü al›n›r.

(2) ‹zin iptal edilebilir. ‹ptalden önce avukat›n ve baro yönetim
kurulunun görüflü al›n›r.

(3) Reddedilen veya iptal edilen iznin gerekçeli karar› yaz›l›r ve
avukata tebli¤ edilir. Avukat, böyle bir karara karfl› karar›n tebli-
¤ini takip eden bir ayl›k süre içinde toplu avukat mahkemesinden
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yarg›sal karar talep edebilir. Yetkili mahkeme, aday›n avukat ola-
rak kabul edildi¤i bölgenin ba¤l› bulundu¤u Eyalet Yüksek Mah-
kemesi’ne ba¤l› toplu avukat mahkemesidir. 

Madde 29 Büro edinme zorunlulu¤unun istisnalar›

(1) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi  yarg›n›n iflleyiflini gözeterek özel
durumlarda kanundaki sertlikleri yumuflatmak için bir avukat›
Madde  27 ‘nin yükümlülü¤ünden muaf tutabilir. Önceden baro
yönetim kurulunun görüflü al›n›r.

(2) Muafiyet, yarg›n›n düzenli ifllemesi yarar›na gerekli görüldü-
¤ünde iptal edilebilir. ‹ptalden önce avukat›n ve baro yönetim ku-
rulunun görüflü al›n›r.

(3) Muafiyet talebinin reddinin veya muafiyetin birtak›m yü-
kümlülüklere ba¤lanmas›n›n veya muafiyetin iptalinin gerekçeli
kararlar› yaz›l›r ve avukata tebli¤ edilir.  Avukat, böyle bir karara
karfl› karar›n tebli¤ini takip eden bir ayl›k süre içinde toplu avu-
kat mahkemesinden yarg›sal karar talep edebilir. Yetkili mahke-
me, aday›n avukat olarak kabul edildi¤i bölgenin ba¤l› bulundu¤u
Eyalet Yüksek Mahkemesine ba¤l› toplu avukat mahkemesidir. 

(4)  Madde  11/III k›yasen uygulan›r.

Madde 29a Di¤er devletlerde bürolar

(1) Avukat›n baflka ülkelerde büro kurmas› veya çal›flt›rmas› bu
bölümün hükümleriyle ters düflmemektedir.

(2) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi bürolar›n› baflka ülkelerde kuran
bir avukat›, üstün ç›karlar yarg›yla çeliflmedi¤i sürece,  Madde
27’nin yükümlülü¤ünden muaf tutar.

(3) Avukat, baflka bir ülkede bulunan bürosunun adresini ve
ikamet yerini, varsa adres ve ikamet de¤iflikli¤ini Eyalet Adalet ‹fl-
leri ‹daresine  ve baroya bildirmek zorundad›r.  Madde  29/I c. 2,
II ve III,  Madde 11/III  k›yasen uygulan›r.

Madde 30 Tebligat vekili

(1) Avukat büro edinme zorunlulu¤undan muaf ise, kabul edil-
di¤i mahkemenin bulundu¤u yerde orada ikamet eden daimi bir
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tebligat vekili tayin etmelidir; avukat, farkl› yerlerde bulunan bir-
den fazla mahkemeye kabul edildiyse, bürosunu kurmak zorunda
oldu¤u mahkeme yerinde (Madde  27/I, c. 2) tebligat vekili tayin
edecektir.

(2) Tebligat vekiline, avukattan avukata (Hukuk Usulü Kanunu,
Madde 174, 195) veya avukat›n kendisine olmak suretiyle tebligat
yap›labilir.

(3) Tebligat vekili I. f›kraya ayk›r› olarak tayin edilmediyse, teb-
ligat postaneye (Hukuk Usulü Kanunu, Madde  184) yap›labilir.
Tebligat vekiline mahkeme yerinde tebligat yap›lam›yorsa ayn› yo-
la baflvurulur.

Madde 31 Avukatlar listesine kay›t

(1)Adli yarg›daki her mahkeme nezdinde, bu mahkemeye kabul
edilmifl avukatlar›n bir listesi tutulur.

(2) Avukat, yemin edip yerleflim yerini gösterdikten ve yaz›ha-
nesini tesis ettikten sonra listeye kaydolunur.Avukat  madde
27’deki yükümlülükten muaf k›l›nd›ysa, yeminden hemen sonra
listeye kaydolunur.

(3) Listede, yemin ve kabul tarihine, yerleflim yeri ve yaz›hane-
sine, harici görüflme günlerine  yer verilmesi ya da flube açma hu-
suslar›na yer verilir. Madde 29/I ve madde 29a/II’ deki durumlar-
da muafiyetin içeri¤ine aç›kl›k getirilir.

(4) Avukat, listeye kaydolundu¤una dair bir belge al›r.

(5) Avukat yerleflim yerini ve yaz›hanesini de¤ifltirmiflse, bunu
Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresine ve nezdinde mesle¤e kabul edildi¤i
mahkemeye listesine kaydolunabilmek için derhal bildirir.

Madde 32 Avukat olarak çal›flmaya bafllama

(1) Avukatlar listesine (levhaya) kaydolunmakla, avukat, avu-
katl›k faaliyetini icra yetkisi kazan›r.

(2) Önceden bafllatm›fl oldu¤u ifllemlerin hukuki geçerlili¤ine
dokunulmaz.

Madde 33 Mesle¤e kabulün de¤ifltirilmesi
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(1) Avukat, adli yarg›n›n  bir di¤er mahkemesinde,  o ana ka-
dar ki mesle¤e kabulden kaynaklanan haklar›ndan vazgeçmek su-
retiyle, talebi üzerine  mesle¤e  kabul edilebilir. Vazgeçme, mes-
le¤e kabul karar› veren  eyalet adalet iflleri idaresine yaz›l› olarak
bildirilir.

(2) Bir avukat hakk›ndaki cezaî fiil flüphesinden, haz›rl›k sorufl-
turmas› ya da ceza yarg›lamas› karara ba¤lanm›fl de¤ilse, avukat
yarg›lamas› bitmifl de¤ilse, di¤er bir mahkemeye avukat olarak ka-
bul konusundaki baflvurunun karara ba¤lanmas› ertelenebilir.

(3) Avukatl›¤a bir baflka Alman eyaletinde kabul edilmifl oldu-
¤u gerekçesiyle baflvuru reddedilemez.

(4)Kabul etmifl olan Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresinin  kabulü, bir
di¤er mahkemede avukatl›k mesle¤ini icraya kabul edildi¤i takdir-
de, ancak  o an iptal edilir.

Madde 33a Yer bak›m›ndan mahkemeler ifl da¤›l›m›n›n de¤ifl-
mesi nedeniyle  mesle¤e kabulün de¤iflmesi 

Yer bak›m›ndan mahkemelerin ifl da¤›l›m›n›n de¤iflikli¤e u¤ra-
mas› halinde, de¤ifliklikten önce nezdinde mesle¤i icraya  kabul
edildi¤i mahkeme yerine, bürosunun yeri bak›m›ndan  yetkili hale
gelmifl  olan mahkeme nezdinde mesle¤i icraya kabul  edilir.

Madde 34 Kabulün sona ermesi

Bir mahkeme nezdinde kabul flu hallerde hükmünü kaybeder:

1. Avukatl›¤a kabul hükmünü kaybetmiflse (Madde 13)

2. Avukatl›¤a kabul geri al›nm›fl veya iptal edilmiflse (madde
14-16)

3. Mahkemeler teflkilat›nda  ortaya ç›kan de¤ifliklikten ötürü
avukat bir baflka mahkemede mesle¤e kabul edildi ise (madde
33a) 

Madde 35 Bir mahkeme nezdinde mesle¤e kabulün iptali 

(1) fiu hallerde  bir mahkeme nezdinde mesle¤e kabul iptal
olunabilir:

1. Madde 26’ya görev yemini bir mahkeme nezdinde ilk kabul-
den sonraki  üç ay içinde eda etmemiflse.
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2. Madde 27/2 ye göre büro açmakla yükümlü oldu¤u mahke-
me nezdindeki  kabulünden itibaren üç ay içinde büro açmam›flsa

3. Avukat madde 29/I veya 29a/II’ ye göre muafiyette ona yük-
lenmifl bir mükellefiyeti üç ay içinde yerine getirmemiflse.

4. Avukat madde 29/2 ‘ye göre büro açma yükümlülü¤ünden
muaf k›l›nm›fl  olduktan sonra ya da o ana kadarki tebli¤ vekilli¤i
son bulmufl olduktan sonra üç ay içinde tebli¤ vekili tayin etmifl
de¤ilse.

5. Avukat madde 27’deki büro açma yükümlülü¤ünden muaf
k›l›nm›fl olmad›¤› halde bürosunu b›rak›rsa.

(2) Kabul, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresince iptal olunur. ‹ptalden
önce avukat ve baro yönetim kurulu    dinlenir. ‹ptal ifllemi gerek-
çeli olur. ‹ptal ifllemi avukata tebli¤ edilir ve baro yönetim kurulu-
na bildirilir. ‹ptal iflleminin tebli¤inden itibaren bir ay içinde avu-
kat,  toplu avukat mahkemesinden iptal ifllemi aleyhine  yarg› ka-
rar› verilmesi için talepte bulunabilir. Avukat olarak bölgesinde
mesle¤i icraya kabul edildi¤i eyalet adalet iflleri idaresi nezdinde-
ki toplu avukat mahkemesi yetkilidir. Madde 16/IV k›yasen uygu-
lan›r.

Madde 36 Avukatlar listesinden silinme

(1) Avukat, ölüm hali d›fl›nda flu hallerde listeden silinir.

1. Bir mahkeme nezdindeki kabul madde 34 çerçevesinde son
bulmuflsa

2. Bir mahkeme nezdindeki kabul, madde 33/IV, 35 çerçevesin-
de iptal olunmuflsa.

(2) Avukat›n listeden silinmesi öncesinde yapt›¤› hukukî ifllem-
ler,  avukat,art›k avukatl›¤›  ifa etmeye ya da mahkeme önünde
vekâleten iflgörmeye izinli olmad›¤› gerekçesiyle geçersiz olmaz.
Ayn› husus, avukat›n listeden silinmesi öncesinde  ona karfl› ger-
çeklefltirilmifl hukukî ifllemler bak›m›ndan da geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. ‹dari Yarg›laman›n Genel Hükümleri 

Madde 36a Kendili¤inden araflt›rma ilkesi, iflbirli¤i yükümlülü-
¤ü, flah›slar›n iliflkin bilgilerin aktar›lmas›
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(1) Eyalet adalet iflleri idaresi, ihtilaf› kendili¤inden tahkik eder.
Görevi gere¤i gerçeklefltirdi¤i takdirine göre, gerekli buldu¤u de-
lillerden yararlan›r.

(2) Yarg›lamaya ifltirak etmifl aday ya da avukat, ihtilaf›n ayd›n-
lanmas›na çal›flmal› ve gerekti¤i takdirde delillerin kullan›m›na
onay verdi¤ini aç›klamal›d›r. Hukuki menfaatlerin teminine yönelik
avukat talebi, eyalet adalet iflleri idaresi idaresince avukat›n iflbir-
li¤inden kaç›nmas› nedeniyle ihtilaf›n yeterince ayd›nlat›lamad›¤›
halde retdedilir. Aday ya avukat›n bu hukuki sonuca dikkati çeki-
lir.

(3) Mahkeme ve resmi makamlar, avukatl›¤a veya bir mahke-
meye kabul, bir iznin, muafiyetin ya da mesle¤e kabulün geri al›n-
mas› veya iptali için veya bir ihtar veya avukat mahkemesi yarg›-
lamas›n›n bafllat›lmas› için bilgileri aktar›n merci taraf›ndan,gerek-
li görülen flah›slara ait bilgileri, karar almaya yetkili merciye, ilgi-
linin korunmaya de¤er menfaatleri zarara u¤rat›lmad›¤› veya kamu
menfaatinin ilgilinin s›rlar›n›n saklanmas› konusundaki menfaatin-
den daha a¤›r bast›¤› hallerde, iletilir.Özel düzenlemeler, aksine
bir durum arzetmekteyse, bilgi aktar›m› yap›lmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mesle¤e kabul meselelerinde yarg›sal ka-
rar talebi ifllemi

Madde 37 Baflvuru flekli

Avukat, toplu avukat mahkemesinden yarg› karar› almak üzere
yaz›l› baflvuruda bulunur.

Madde 38 Baronun ret raporu vermesi durumunda baflvuru 

(1) Baro yönetim kurulunun ret raporu bak›m›ndan baro aley-
hine yarg› karar› tesisi için  talepte bulunulur.

(2) Talepte bulunan, aleyhine haz›rlanm›fl rapora iflaret eder.
Talebi baro yönetim kurulunun ortaya koydu¤u ret nedeninin mev-
cut olmad›¤›n› tespite yöneliktir. Talebini hakl› k›lan vak›a ve de-
liller tek tek belirtilir.

(3) Yarg›lamaya Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi ifltirak edebilir.

Madde 39 Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresinin tasarruf ve kararlar›
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üzerine yap›lan baflvuru

(1) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresinin tasarruf ve kararlar›na karfl›
yarg› kara› talebi eyalet adalet iflleri idaresine yöneltilir. Ayn› hu-
sus, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresinin  üç ay içinde karar›n› bildirme-
di¤i gerekçesine dayand›r›lan yarg› karar› talepleri için de geçerli-
dir.

(2) Talepte bulunan kendisi aleyhine al›nm›fl karar ya da yap›l-
m›fl ifllemi göstermek zorundad›r. Ayr›ca, itiraz olunmufl ifllemin
veya karar›n ne yönden  iptal olunmas› gerekti¤i ve eyalet adalet
iflleri idaresinin hangi resmi ifllemleri yapmakla görevlendirilece¤i-
ni ortaya koymak zorundad›r. Yarg› karar› talebi, eyalet adalet ifl-
leri idaresinin üç ay içinde karar vermemifl olmas› hususuna da-
yanmakta ise, talep edilen resmi ifllemler belirtilir. Talebin daya-
na¤› olan vak›a ve deliller tek tek belirtilir.

(3) Eyalet adalet illeri idaresinin takdir yetkisi kullanabildi¤i
hallerde, takdirin yasal s›n›rlar› aflm›fl oldu¤u veya yetkilerin ama-
ca uygun kullan›lmad›¤›na dayan›labilir.

Madde 40 Toplu avukat mahkemesi önünde yarg›lama

(1) Toplu avukat mahkemesi, yarg› karar›  talebini, karfl› tarafa
tebli¤ eder ve baflkanl›kça belirlenmifl süre  içinde cevaplamas›n›
ister. Karfl› taraf baro olmasa bile  talep baroya tebli¤i edilir ve
görüflünü bildirme f›rsat›  verilir. Duruflma tarihi baroya bildirilir.
Toplu avukat mahkemesi, baro yönetim kurulunun mesle¤e kabul
baflvurusu hakk›ndaki olumsuz rapora dair yarg› karar› talebini
Eyalet adalet iflleri idaresine de tebli¤ eder.

(2) Toplu avukat mahkemesi talep hakk›nda karar›n› murafaal›
verir. ‹lgililer aç›kça feragat etmiflse, murafaa yap›lmas›na ihtiyaç
yoktur.

(3) Duruflma aleni de¤ildir. Eyalet adalet iflleri idaresinin tem-
silcileri, eyalet yüksek mahkemesi baflkan› veya vekinin, eyalet
yüksek mahkemesi nezdindeki savc›l›k memurlar›n›n ve baro yö-
netim kurulu üyeleri veya temsilcilerinin murafaaya girmesine izin
verilir. ilgilileri istima ettikten sonra di¤er flah›slar›n da dinleyici
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olarak duruflmaya girmesine izin verebilir. Talepte bulunan›n ya
da bir di¤er ilgilinin talebi üzerine  aleniyet sa¤lanmak zorunda-
d›r. Bu durumda Mahkemeler teflkilat Kanununun  aleniyete dair
hükümleri mealen uygulan›r.

(4) Yarg›lamaya, çekiflmesiz yarg›ya iliflkin  yasa hükümleri k›-
yasen uygulan›r.

Madde 41 Toplu Avukat Mahkemesi karar›

(1) Toplu avukat mahkemesi, talebe dair gerekçeli karar verir.
Talepte bulunan aleyhine karar, oylar›n 2/3’ünü gerektirir.

(2) Baro yönetim kurulunun ret raporu halinde,yarg› karar› ta-
lebini hakl› telakki ederse, baro yönetim kurulunca getirilmifl ret
nedeninin bulunmad›¤›n› tespit etmifl olur.Talebi haks›z bularak
geri çevirirse, baro yönetim kurulunun mesle¤e kabul baflvurusu-
nu  ret nedeninin bulundu¤unu tespit eder.

(3) Toplu avukat mahkemesi, eyalet adalet iflleri idaresinin iti-
raza u¤ram›fl tasarruf veya karar›na dair talebi hakl› bulursa, iptal
eder. Talep olumsuz karara yönelikse ve mesele karara var›labile-
cek kadar olgunlaflm›flsa, eyalet adalet iflleri idaresinin talep edil-
mifl resmi ifllemi yapmas›n› bildirir. Mesele henüz karara var›labi-
lecek kadar olgunlaflm›fl de¤ilse,talepte bulunan›n durumuyla ilgi-
li olarak toplu avukat mahkemesinin kanaatinin dikkate al›narak
eyalet adalet illeri idaresinin karar verme yükümlülü¤ünü yerine
getirmesini bildirir.

(4) Eyalet adalet iflleri idaresinin yeterli neden göstermeksizin
karar bildirmemesinin talepte bulunan› zor durumda b›rakt›¤› gö-
rüflünde ise,ona karar› bildirmek konusunudaki yükümlülü¤ünü
bildirir.

(5) Toplu avukat mahkemesi 38.maddeye göre ortaya ç›kan ka-
rar›, eyalet adalet iflleri idaresi yarg›lamaya ifltirak etmifl olmasa
da tebli¤ eder.

Madde 42 Acele itiraz

(1) Toplu avukat mahkemesi karar›na karfl› afla¤›daki talepleri
reddetti ise, acele itirazda bulunulabilir.
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1. Toplu  avukat mahkemesi , baro yönetim kurulunun  rapo-
runda sevk olunmufl ret nedeninin mevcut bulunmad›¤›n›n tespi-
ti,

2. Avukatl›¤a kabul edilme,

3. Avukatl›¤a kabulün geri al›nmas› veya reddinin iptali,

4. Bir mahkemede mesle¤e kabul edilme,

5. Bir mahkemede mesle¤e kabulün iptalinin kald›r›lmas›. 

(2) Toplu avukat mahkemesi I. f›krada belirtilen hallerde Eya-
let Adalet ‹flleri ‹daresinin  bir karar ya da ifllemini iptal etmiflse,
Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi ivedi itirazda bulunabilir. Eyalet Adalet
‹flleri ‹daresi, toplu avukat mahkemesinin 38. maddeye talebi ka-
rara ba¤lad›¤› halde, ilk derece yarg›lmas›na ifltirak etmifl olmasa
da ba¤›ms›z acele itirazda bulunabilir.

(3) Toplu avukat mahkemesinin, baro yönetim kurulunun gös-
terdi¤i ret nedeninin bulunmad›¤›n› tespit etmifl olmas›  halinde ,
baro ivedi itiraz hakk›na sahiptir.

(4) Toplu avukat mahkemesinde  iki hafta içinde yaz›l› olarak
ivedi itirazda bulunulur.Erteleyici etkiye sahip de¤ildir.

(5) ‹vedi itiraz› Federal temyiz mahkemesi karara ba¤lar. Erte-
leyici etki tesisine yönelik talepleri de Federal Temyiz mahkemesi
karara ba¤lar. (Madde 16/IV, 35/II)

(6) Federal Temyiz mahkemesindeki  yarg›lamada 40/II ve III k›-
yasen uygulan›r. Bunun yan›nda Çekiflmesiz yarg› meselelerine da-
ir yasa hükümleri mealen geçerlidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM. AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ VE
AVUKATLARIN B‹RL‹KTE ÇALIfiMASI

B‹R‹NC‹ BÖLÜM. Genel hükümler

Madde 43 Genel mesleki yükümlülük

Avukat, mesle¤ini özen ve do¤ruluk içinde icra etmekle yüküm-
lüdür. Avukat, mesle¤inin s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda avukatl›k un-
van›n›n gerektirdi¤i sayg›, güven ve onuruna yarafl›r biçimde ha-
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reket etmekle yükümlüdür.

Madde 43a Avukat›n temel yükümlülükleri

(1) Avukat, mesleki ba¤›ms›zl›¤›n› tehdit edecek iliflkilerden ka-
ç›nmak durumundad›r.

(2) Avukat s›r saklamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, avuka-
t›n mesle¤ini icra ederken ö¤rendi¤i her fley için geçerlidir. S›r sak-
lama, belli olan veya gizlilik gerektirmeyen hususlar için geçerli
de¤ildir. 

(3) Avukat, mesle¤ini icra ederken uygunsuz biçimde hareket
etmemelidir. Uygunsuz biçimde hareket etmekten öncelikle anla-
fl›lan, davaya taraf olan olan kiflilerin veya dava sürecinin sebebi-
yet vermedi¤i, gerçekle ba¤daflmayan ya da afla¤›lay›c› birtak›m
ifadeleri bilerek  yaymakt›r.

4) Avukat, çat›flan ç›karlar› temsil etmemelidir.

(5) Avukat, kendisine emanet edilen malvarl›¤› de¤erleri konu-
sunda  gerekli özen ve dikkati göstermelidir. Üçüncü kiflilere ait
paralar an›nda al›c›lar›na ulaflt›r›lmal› veya ayr› bir hesaba yat›r›l-
mal›d›r.

(6) Avukat, kendini sürekli gelifltirmekle yükümlüdür. 

Madde 43b Reklam

Avukat, reklam hakk›na ancak, reklam flekli ve içeri¤i itibariy-
le mesle¤ine iliflkin nesnel olarak bilgi verdi¤i ve bir ifl elde etme-
ye yönelik olmad›¤› ölçüde sahiptir. 

Madde 43c Uzman avukatl›k

(1) Özel bilgi ve deneyimler kazanm›fl bir avukata ba¤l› oldu¤u
baro taraf›ndan "uzman avukat" s›fat›n› tafl›ma yetkisi verilebilir.
Uzman avukatl›k s›fat› idare hukuku, vergi kukuku, ifl hukuku ve
kamu hukuku alanlar›nda verilir. Bu yetki en çok iki alan için ve-
rilebilir.

(2) Avukat›n izin talebi hakk›nda baro yönetim kurulu karar ve-
rir. Karar, baroda bir heyet taraf›ndan avukat›n özel bilgi ve dene-
yimlerini kan›tlayan belgelerin incelenmesi üzerine verilir ve avu-
kata tebli¤ edilir.
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(3) Baro yönetim kurulu her uzmanl›k alan› için bir heyet olufl-
turur ve heyet üyelerini tayin eder. Bir heyet en az üç avukattan
oluflur; bu üyeler birden fazla heyetin üyesi olabilirler. 75. ve 76.
maddeler buna uygun flekilde uygulan›r. Barolar bir araya gelip or-
tak heyetler kurabilirler.

(4) Uzman avukat s›fat›n› tafl›ma izni, bilinmeleri durumunda
iznin iptalini getirmifl olacak olan birtak›m hususlar›n sonradan
aç›¤a ç›kmas› halinde, baro yönetim kurulunca gelece¤e dönük
olarak geri al›nabilir. Uzman avukat s›fat›n› tafl›ma izni, tüzükte
yer alan zorunlu meslek içi e¤itimin aksat›lmas› durumunda hü-
kümsüz say›labilir.

Madde 44 Bir iflin reddinin bildirimi

Mesle¤ini icra eden avukat, kendisine ifl verildi¤inde ve ifli ka-
bul etmek istemedi¤inde ifli reddetti¤ini hemen bildirmelidir. Bu
bildirimin kendisinin neden oldu¤u gecikmesinden do¤an zarar›
karfl›lamak zorundad›r.

Madde 45 ‹flin reddi

(1) Avukat afla¤›daki hallerde çal›flamaz:

1. Daha önce ayn› hukuki konuda  hakim, hakem, savc›, resmi
hizmet mensubu, noter, noter vekili veya noter vekil yönetici ola-
rak görev ald›ysa;

2. Noter, noter vekili veya noter vekil yönetici olarak hukuki
durumu veya yorumu tart›flmal› bir belge alm›fl ise veya icra ona
dayanarak yap›l›yorsa;

3. Yönetmekte oldu¤u mal varl›¤›n›n sahibine karfl› iflas idare-
cisi, tereke idarecisi, vasiyeti tenfiz memuru, dan›flman v.b. olarak
yer alm›fl oldu¤u meselelerde dava açmak durumunda oldu¤unda;

4. Ayn› meseleye iliflkin olarak avukatl›¤›n d›fl›nda veya  Mad-
de 59a / I, c. 1 kapsam›ndaki  baflka bir iflte çal›flm›fl oldu¤unda;
bu ifllerde çal›flmas› sona erdiyse bu bent uygulanmaz.

(2) Avukat›n afla¤›dakileri yapmas› yasakt›r: 

1. Yönetilen mal varl›¤›n›n sahibine karfl› avukatl›k yapt›¤› me-
selelerde iflas idarecisi,  tereke idarecisi, vasiyeti tenfiz memuru,
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dan›flman v.b. olarak görev alamaz;

2. Avukat olarak çal›flt›¤› meselelerde avukatl›¤›n d›fl›nda bir
iflte veya  Madde  59a /I, c.1 kapsam›ndaki bir iflte çal›flamaz.

(3) 1. ve 2. f›kralardaki yasaklar avukatla ortak avukat bürosu
halinde birlikte çal›flan avukatlar veya baflka flekilde onunla ifl or-
takl›¤› içinde bulunan ya da daha önce bulunmufl olan avukatlar
ya da di¤er meslek mensuplar› için de geçerlidir; yasak ayr›ca
bunlardan birinin 1. ve 2. f›kralarda belirtilen ifllerde çal›flm›fl ol-
mas› durumunda da geçerlidir.

Madde 46 Sürekli hizmet iliflkisi içindeki avukatlar

(1) Avukat, sürekli veya benzeri bir hizmet iliflkisi içerisinde
mesaisini ve iflgücünü harcamak zorunda oldu¤u bir ifl sahibi ad›-
na mahkeme veya hakem mahkemeleri önünde bir avukat s›fat›y-
la çal›flamaz

(2) Avukat afla¤›daki hallerde çal›flamaz: 

1. Ayn› meselede baflka konularda dan›flman olan ve sürekli
veya benzeri bir hizmet iliflkisi içerisinde hukuki dan›flmanl›k ya-
pan bir avukat daha önce hukuku tesis eden bir  görevde bulun-
duysa;

2. Sürekli veya benzeri bir hizmet iliflkisi içerisinde hukuki da-
n›flmanl›k yapan bir avukat, ayn› meselede bir avukat olarak ça-
l›flt›ysa, baflka konularda dan›flman olarak çal›flamaz;

(3) 2. f›kradaki yasaklar avukatla ortak avukat bürosu halinde
birlikte çal›flan avukatlar veya baflka flekilde onunla ifl ortakl›¤›
içinde bulunan ya da daha önce bulunmufl olan avukatlar ya da
di¤er meslek mensuplar› için de geçerlidir; yasak ayr›ca bunlardan
birinin 2. f›krada belirtilen ifllerde çal›flm›fl olmas› durumunda da
geçerlidir.

Madde 47 Kamu hizmetindeki avukatlar

(1) Sürekli statüde hakim veya memur olarak atanmadan ha-
kim ve memur olarak görev yapan avukatlar, süreli askerlik hiz-
metinde bulunan avukatlar, geçici olarak resmi hizmette çal›flan
avukatlar, kendilerine verilen görevleri fahri olarak yerine getirme-
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dikleri sürece, avukatl›k mesle¤ini icra edemezler. Eyalet Adalet ‹fl-
leri ‹daresi avukata talebi üzerine bir vekil tayin edebilir ya da ona
yarg› yarar›na ters bir durum oluflmad›¤› takdirde mesle¤ini icra
etme izni verebilir.

(2) Memuriyete atanmadan resmi bir görevde çal›flan ve göre-
vi gere¤i avukatl›k mesle¤ini icra edemeyen bir avukata talebi
üzerine Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi bir vekil tayin edebilir. 

(3) Talepler hakk›nda 1. f›kran›n 2. bendi ve 2. f›kraya göre ka-
rar almadan önce baro yönetim kurulunun görüflü al›n›r.

Madde 48 Dava temsilinin üstlenilmesi yükümlülü¤ü

(1) Avukat yarg›lama usulünde bir taraf›n vekilli¤ini veya kay-
yumlu¤unu üstlenmek zorundad›r, 

1. e¤er Hukuk Usulü Kanununun 121. maddesi, ‹flas Kanununun
4a maddesi 2. f›kras›, ‹fl Mahkemesi Kanununun 11a maddesi uya-
r›nca veya baflka yasal hükümlere dayanarak taraf›n haklar›n› ge-
çici bir süre karfl›l›ks›z savunmak üzere görevlendirildiyse; 

2.  e¤er taraf için  Hukuk Usulü Kanunu un 78b, 78c madde-
leri uyar›nca görevlendirildiyse;

3. e¤er aleyhine talepte bulunulmufl olana Hukuk Usulü Kanu-
nunun 625. maddesi uyar›nca kayyum olarak görevlendirildiyse;

(2) Avukat önemli sebepleri oldu¤u takdirde görevlendirmenin
kald›r›lmas› talebinde bulunabilir.

Madde 49 Zorunlu müdafilik, müzaheret hizmeti

(1) Avukat, Ceza Usul Kanunu hükümlerine veya kamu düzeni-
ne ayk›r› davran›fllar› düzenleyen kanuna göre müdafi tayin edil-
mifl veya ceza ihtilaflar›na iliflkin Uluslararas› Hukuki Yard›m Ka-
nunu hükümlerine göre veya Uluslararas› Toplu Ceza  Mahkemesi
Kanunu gere¤ince hukuki yard›m konusunda görevlendirildiyse,
bir müdafilik veya müzaheret hizmeti üstlenmek zorundad›r. 

(2)  Madde  48/II k›yasen uygulan›r.

Madde 49a Dan›flmanl›k yard›m› üstlenme yükümlülü¤ü

(1) Avukat, dan›flmanl›k yard›m› kanununda öngörülen dan›fl-
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manl›k yard›m›n› üstlenmekle yükümlüdür. Avukat, baz› durumlar-
da önemli bir nedenden dolay› dan›flmanl›k yard›m›n› reddebilir.

(2) Avukat, avukatl›k kurumlar›nda hukuki sorunlar›na çözüm
arayan dar gelirli kiflilere dan›flmanl›k hizmetine katk› sa¤lamakla
yükümlüdür. Avukat, baz› durumlarda önemli bir nedenden dola-
y› katk› sa¤lamay› reddebilir.

Madde 49b Ücret

(1) Alman Ücret Tarifesinin, baflka hükümler bulunmamas› ha-
linde, avukatlar için öngördü¤ü ücret ve masraftan daha düflük üc-
ret ve masraf talep etmek veya kararlaflt›rmak yasakt›r. Baz› du-
rumlarda avukat, ifl sahibi durumundaki kiflinin özel flartlar›n›,
özellikle muhtaç durumda olmas›n› hesaba katarak iflin bitiminde
ücret ve giderlerinde indirime gidebilir.

(2) ‹flin nas›l sonuçland›¤›na ya da avukat›n baflar›s›na ba¤l›
olarak ücretlendirmenin yap›ld›¤›, buna göre avukat›n elde edilen
miktardan ücret karfl›l›¤› olarak bir pay ald›¤› (quota litis) anlafl-
malar yasakt›r.

(3) Ücret ve benzer karfl›l›klar›n bir k›sm›n›n ister avukat›n ken-
disiyle ister üçüncü kiflilerle ba¤lant›l› olsun, ifle arac›l›k etmek için
teslim edilmesi ve al›nmas› yasakt›r. Avukatlar›n ücretini düzenle-
yen Alman Ücret Tarifesinin 52. maddesinin kapsam› d›fl›nda ka-
lan bir ifl için bir baflka avukata ücret verilmesi caizdir. Yap›lan iflin
karfl›l›¤›n›n ödenmesi, avukatlar›n sorumlulu¤u, üstlendikleri risk-
ler ve benzeri durumlar hesaba kat›larak yap›lmal›d›r. Böyle bir üc-
ret anlaflmas› vekalet verme kofluluna ba¤lanmamal›d›r. Birkaç
avukat bir ifli ortaklafla alabilir, ald›klar› ücreti de yap›lan ifle, üst-
lenilen sorumlulu¤a ve al›nan riske göre aralar›nda paylaflabilirler.
2. ve 3. bent yaln›zca Federal Temyiz Mahkemesi  ve Eyalet Yük-
sek Mahkemesi nezdinde kabul edilmifl dava vekaleti olan kifli için
geçerli de¤ildir.

(4) Bir ücret alaca¤› olan bir avukat, t›pk› vekalet ifli alan bir
avukat gibi, s›r saklamakla yükümlüdür. Ücret alaca¤›n›n devri ve-
ya avukatl›k ruhsatnamesi olmayan üçüncü kifliye aktar›lmas› caiz
de¤ildir. Ancak alacak kesin hükümle tespit edildi, yürütmeyi dur-
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durma sonuçsuz kald› ise ve avukat müvekkilinin aç›k ve yaz›l›
muvafakatini ald› ise, bu geçerli de¤ildir.

Madde 50 Avukat›n dosyalar›

(1) Avukat dosya tutarak yapt›¤› ifl hakk›nda düzenli bir görün-
tü sergilemek durumundad›r.

(2) Avukat dosyalar› iflin bitiminden sonra befl y›l süreyle sak-
lamak zorundad›r. E¤er avukat ifl sahibinden dosyay› teslim alma-
s›n› istediyse, ancak ifl sahibi bu talebi ald›ktan sonraki alt› ay içe-
risinde bu talebi yerine getirmediyse,  bu yükümlülük sürenin bi-
timinden önce sona erer.

(3) Avukat, ücret ve masraflar› karfl›lanana kadar ifl sahibine
dosyay› teslim etmeyi retdebilir. Dosyan›n veya baz› evraklar›n al›-
konmas› duruma uygun olmad›¤›nda bu geçerli de¤ildir.

(4)  Bu maddenin 2. ve 3. f›kras›nda kastedilen dosyalar, avu-
kat›n mesle¤i gere¤i ifl sahibinden ald›¤› ya da ifl sahibi için ken-
di temin etti¤i belgelerden ibarettir, avukatla ifl sahibi  aras›nda-
ki yaz›flmalar ya da ifl sahibinin asl›n› ya da bir örne¤ini ald›¤› bel-
geler dosyada yer almaz.

(5) Avukat dosya tutmak için elektronik biliflim sistemini kulla-
n›yor ise 4. f›kra k›yasen geçerlidir .

Madde 51 Mesleki sorumluluk sigortas›

(1) Avukat, mesle¤inin getirdi¤i servet kayb› tehlikelerini karfl›-
layacak bir mesleki sorumluluk sigortas› yapt›rmakla ve sigortay›
mesle¤e kabul edildi¤i süre boyunca muhafaza etmekle yükümlü-
dür. Yurt içinde çal›flma müsaadesi olan bir sigorta flirketine Si-
gorta Denetim Kanununun belirledi¤i genel sigorta flartlar›n› yeri-
ne getirerek yapt›r›lmal› ve avukat›n  Medeni Kanunun  278. veya
831. maddeleri uyar›nca karfl›lamak zorunda oldu¤u bu tür mal
varl›¤› kay›plar›n› kapsamal›d›r.

(2) Sigorta sözleflmesi, avukata karfl› özel hukuk içerikli yasal
sorumluluk talepleriyle sonuçlanabilecek her yükümlülük ihlali
için koruma sa¤lamal›d›r; bu arada, genel bir vekaletle bütün yü-
kümlülük ihlali   vakalar›n›n, bunlar ister avukat›n kendisinden is-
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ter bir yard›mc›s›ndan kaynaklans›n, bir sigorta vakas› olarak ge-
çerli say›lmas› konusunda bir anlaflmaya var›labilir. 

(3) Sigorta afla¤›daki hallerde sorumluluk tafl›mayabilir:

1. Bilerek yükümlülük ihlali söz konusu oldu¤unda tazminat ta-
lep edilmesi halinde,

2. Avukat›n di¤er ülkelerde faaliyette bulundurdu¤u bürolar
arac›l›¤›yla yap›lan ifller için tazminat talep edilmesi halinde,

3. Avrupa hukuku d›fl›nda dan›flmanl›k yapmaktan ve  çal›fl-
maktan kaynaklanan ifller için tazminat talep edilmesi halinde,

4. Avukat›n Avrupa mahkemeleri d›fl›ndaki mahkemeler nezdin-
de yürüttü¤ü ifller için tazminat talep edilmesi halinde,

5. Avukat›n personeli, ortaklar› veya birlikte çal›flt›¤› kifliler ta-
raf›ndan yolsuzluk yap›lmas›ndan dolay› tazminat talep edilmesi
halinde.

(4) Her sigorta vakas› için asgari sigorta tutar› 250.000 Eu-
ro’dur. Sigortac›, bir sigorta y›l›nda neden olunan bütün zararlar
için asgari sigorta tutar›n›n dört kat› tutar›nda bir limit koyabilir.

(5) Asgari sigorta tutar›n›n yüzde biri oran›n› geçmeyecek fle-
kilde kendine pay alma konusunda anlaflma yap›labilir. 

(6) Sigortac›, sigorta sözleflmesinde sigorta sözleflmesinin bafl-
lang›ç ve bitifl tarihini veya sigorta sözleflmesinin feshedildi¤ini,
ayr›ca sigorta sözleflmesindeki zorunlu sigortan›n sa¤lad›¤› koru-
may› tehlikeye sokabilecek her türlü de¤iflikli¤i yetkili  Eyalet Ada-
let ‹flleri ‹daresi a ve yetkili baroya an›nda bildirmekle yükümlü tu-
tulmal›d›r.

(7) Sigorta Sözleflmesi Kanunu  Madde 158c/II’ye göre yetkili
makam Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi dur. 

(8) Ekonomik durumun de¤iflikli¤e u¤ramas› durumunda zara-
ra u¤rayanlara yeteri kadar koruma sa¤lamak için gerekli görüldü-
¤ünde Alman Federal Adalet Bakanl›¤›n›n, tüzük haz›rlay›p, mecli-
sin onay›n› ve Federal Barolar Birli¤i nun görüflünü ald›ktan son-
ra, asgari sigorta tutar›n› ayarlama yetkisi vard›r. 

Madde 51a Tazminat taleplerinin sözleflmeyle s›n›rland›r›lmas›
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(1) ‹fl sahibinin avukatla kendisi aras›ndaki sözleflmeden do¤an
ihmal sonucu meydana gelen zarar› tazmin talebi afla¤›daki flekil-
de s›n›rland›r›labilir:

1. Özel durumlarda asgari sigorta tutar› tavan al›narak yap›lan
yaz›l› bir anlaflmayla; 

2. ‹hmalin az oldu¤u vakalarda sigorta tutar› elverdi¤i sürece
asgari sigorta tutar›n›n dört kat›na ç›kar›ld›¤› metni haz›r sözlefl-
me flartlar›yla.

(2) Ortak bir avukat bürosunun üyeleri kendileriyle ifl sahibi
aras›ndaki sözleflmeden müteselsil borçlu olarak sorumludurlar.
Zarar›n tazminine iliflkin kiflisel sorumluluk metni haz›r sözleflme
flartlar›yla, vekaleti kendi yetkileri çerçevesinde ele alan ve sözlefl-
mede adlar› geçen ortak büro üyeleriyle s›n›rland›r›labilir. Böyle
bir s›n›rland›rmaya iliflkin mutabakat aç›klamas› baflka aç›klamala-
ra yer vermemeli ve ifl sahibi taraf›ndan imzalanmal›d›r.

Madde 51b Tazminat taleplerinin zaman afl›m›na u¤ramas›

‹fl sahibinin avukatla kendisi aras›ndaki sözleflmeden do¤an
zarar tazmini talebi, talepte bulunma hakk›n›n do¤du¤u andan iti-
baren üç y›lda, en geç iflin bitiminden sonraki üç y›lda zaman afl›-
m›na u¤rar.

Madde 52 Dava takibine yetkili vekilin temsili

(1) Avukatlarca temsil edilme söz konusu oldu¤unda, dava ve-
kaleti olan avukat, vekaleti sadece dava vekaleti olan bir avuka-
ta devredebilir.

(2) Dava mahkemesinde dava takibine yetkili vekil olarak ta-
yin edilen bir avukat, kayyum görevi üstlenerek, dava takibine
yetkili vekil olarak tayin edilemeyecek durumda olan bir avukata
murafaada taraf›n haklar›n› savunmay› b›rakabilir. 

Madde 53 Genel temsilci tayini

(1) Avukat kendisine afla¤›daki hallerde bir vekil bulmal›d›r:

1. Mesle¤ini bir haftadan uzun bir süre icra edemeyecek du-
rumda ise;

2. Bürodan bir haftadan daha uzun bir süre için ayr› kalmak is-
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tedi¤inde.

(2) Avukat vekalet süresi bir ay› geçmedi¤i ve vekalet ayn›
mahkemede avukat olarak kabul edilmifl bir avukat taraf›ndan üst-
lenildi¤i takdirde kendi vekilini tayin edebilir. Di¤er hallerde avu-
kat›n talebi üzerine Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi taraf›ndan tayin
edilir.

(3) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi avukata talebi üzerine bir takvim
y›l›nda meydana gelebilecek hertürlü mazereti için önceden bir ve-
kil tayin edebilir. Bunu yapmadan önce baro yönetim kurulunun
görüflü al›n›r.

(4) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi vekaleti bir avukata devredme-
lidir. Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi hakimlik yapma ehliyeti olan ve-
ya en az oniki ayd›r avukatl›¤a haz›rlanan stajyer avukat gibi kifli-
leri de vekil olarak tayin edebilir. Madde 7 ile Madde 20/ I bent 1
k›yasen uygulan›r.

(5) 1. f›krada say›lan hallerde, e¤er avukat 2. f›kran›n 1. bendi-
ne göre tedbir almay› veya 2. f›kran›n 2. bendine göre vekil tale-
binde bulunmay› ihmal ettiyse, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi vekili
resmen görevlendirebilir. Avukat kendi vekilini tayin etmesi ya da
2. f›kran›n 2. bendine göre vekil talebinde bulunmas› konusunda
önceden uyar›lm›fl ve ona tan›nan süre dolmufl ise, yerine ancak
o zaman vekil tayin edilebilir. Vekil olarak görevlendirilen avukat
vekaleti ancak çok önemli bir nedenle reddedebilir. Reddin kabul
edilebilirli¤i konusunda baro yönetim kurulunun görüflü al›nd›ktan
sonra Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi karar verir.

(6) Avukat, 2. ve 3. f›kra hallerinde vekil tayin etti¤ini kabul
edildi¤i mahkemeye bildirmek zorundad›r. 5. f›kra halinde vekil
de, vekil olarak tayin edildi¤ini mahkemeye bildirmek zorundad›r.

(7) Vekil, temsil etti¤i avukat›n tüm avukatl›k yetkilerine sahip-
tir.

(8) Vekilin tayini geri al›nabilir.

(9) Vekil kendi sorumlulu¤unda, ancak temsil etti¤i kiflinin ç›-
kar›na, hesab›na ve masraflar› kendisine vekil tayin edilmifl olan
kifli karfl›layacak flekilde çal›fl›r. Medeni Kanunun 666, 667 ve 670.
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maddeleri k›yasen uygulan›r. 

(10) Görevlendirilen vekil, büroya girmeye, büroya ait eflyalar›,
avukata emaneten verilmifl olanlar dahil, yedine almaya, teslimini
istemeye ve kullanmaya yetkilidir. Vekil, temsil etti¤i kiflinin emir-
lerine ba¤l› de¤ildir. Kendisine vekil tayin edilmifl olan kifli, veki-
lin çal›flmas›n› engelleyemez. Bu kifli, vekile uygun bir ücret ver-
melidir. Ücret, flartlar gerektirdi¤inde teminat alt›na al›nmal›d›r.
Taraflar ücretin miktar› veya teminat›n flekli konusunda anlaflama-
d›klar›nda veya verilmifl teminat yerine getirilmedi¤inde, baro yö-
netim kurulu temsil edilenin ya da vekilin talebi üzerine ücreti be-
lirler. Vekil, kararlaflt›r›lm›fl veya belirlenmifl ücretten avans hakk›-
na sahiptir. Belirlenmifl ücretten baro kefil olarak sorumludur.

Madde 54 Avukat›n ölümünden sonra temsilcinin hukuki ifllem-
leri

Kendisine vekil tayin edilen avukat›n ölümü halinde, vekilin
avukat›n ölümünden önce bafllatt›¤› hukuki ifllemler, avukat›n ve-
kil tayin edilirken veya hukuki ifllemin bafllat›lmas› s›ras›nda ha-
yatta olmamas› nedeniyle etkisiz kalmaz. Ayn› fley, avukat›n ölü-
münden önce vekile iliflkin bafllatt›¤› hukuki ifllemler için de ge-
çerlidir.

Madde 55. Büroya tasfiye memuru tayini

(1) Avukat öldü ise, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, hakim yeterlili-
¤inde bir avukat› veya di¤er bir flahs› büroyu tasfiyeyle görevlen-
dirir. 7. ve 20/I.maddeler k›yasen geçerlidir.Tayinden önce baro
yönetim kurulunun görüflünü al›r. Tasfiye ile görevlendirilen kifli
kural olarak bir y›l›  aflan bir süre için tayin edilmez.Tasfiye ile gö-
revlendirilen kiflinin talebi üzerine her defas›nda en fazla bir y›ll›k
süre için atamas› uzat›l›r. Uzatma için tasfiye ile görevlendirilmifl
kiflinin muallakta kalm›fl meselelerin sonland›r›lamad›¤›na dair ka-
naat uyand›rmas› gerekir.

(2) Tasfiye memuruna, muallakta kalm›fl hususlar› çözümle-
mek, tasfiye etmek düfler. Sürmekte olan vekâletleri yürütür, ilk
alt› ay içinde  yeni ifller de kabul edebilir. Ölmüfl avukat›n sahip
oldu¤u avukatl›k yetkilerini  art›k tasfiye memuru kullan›r. Taraf›n
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haklar›n›n baflka flekilde korunmas› sa¤lanmam›flsa, tasfiye me-
murunun, muallakta kalm›fl meseleleri çözümlemek, tasfiye etmek
için  taraf›n yetkilendirdi¤i vekil oldu¤u kabul edilir. Tayini, ölmüfl
avukat›n nezdinde avukatl›¤a kabul edildi¤i mahkemeye bildirilir.

(3) Madde 53/V bent 3, 4, IX ve X k›yasen uygulan›r. Tasfiye
memuru, masraf tespitine dair dava d›fl›nda, ölmüfl avukat›n mas-
raf alacaklar›n› kendi ad›na tereke hesab›na yürürlü¤e koymakla
yükümlü de¤ildir.

(4) Tayin iflleminin iptali mümkündür.

(5) Avukatl›¤a kabul edilmifl bir önceki avukat›n avukatl›¤›n›n
düfltü¤ü veya geri al›nd›¤› ya da iptal olundu¤u hallerde de, bir
tasfiye memuru atan›r.

Madde 56. Baro yönetim kuruluna karfl› özel yükümlülükler

(1) Avukat, denetim veya flikayet meselelerinde, baro yönetim
kuruluna veya yönetim kurulunun görevlendirmifl oldu¤u üyesine
bilgi vermek,talep üzerine dosyalar›n› ve  belgelerini ibraz etmek
veya yönetim kurulu ya da görevlendirilmifl üyesi önünde haz›r
bulunmak zorundad›r. Ancak avukat bu suretle s›r saklama yü-
kümlülü¤ünü ihlâl etmekte ise veya  gerçe¤e uygun yan›tla veya
dosya ve belgelerini ibrazla, bir suçtan, kamu düzenine ayk›r›l›k-
tan veya bir meslekî yükümlülük ihlâlinden ötürü takibata u¤rama
tehlikesi söz konusu olacaksa ve avukat bunu ileri sürerse, yü-
kümlülü¤ü yoktur. Avukat›n , bilgi vermekten kaç›nma hakk›na sa-
hip oldu¤u,  dikkatine sunulmal›d›r.   

(2) Avukat baro yönetim kuruluna gecikmeksizin

1. Bir ifl iliflkisi kurdu¤unu veya mevcut ifl iliflkisinde esasl› bir
de¤iflikli¤in söz konusu oldu¤unu, 

2. Sürekli veya geçici olarak hakim, memur, silahl› kuvvetler
mensubu olarak hizmet etti¤ini derhal bildirmelidir. 

3. Madde 47/II anlam›nda bir kamusal görev yürüttü¤ünü der-
hal bildirmelidir.

Baro yönetim kuruluna  ifl iliflkilerine dair belgeler talep üzeri-
ne  ibraz edilir.
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Madde 57 Özel yükümlüklerin ihlali halinde para cezas›

(1) Madde 56’ ya göre olan yükümlülüklerini yerine getirmesi
için baro yönetim kurulu bir avukat aleyhine defalarca para ceza-
s› tespit edebilir. Ancak bir defada al›nacak para cezas›  1000 Eu-
royu geçemez.

(2) Para cezas› önce baro yönetim kurulu veya baflkan› eliyle
yaz›l› olarak ihtar olunmak zorundad›r. ‹htar ve para cezas›n›n tes-
piti avukata tebli¤ olunur.

(3) Avukat, ihtar ve para cezas› tespiti aleyhine tebli¤den son-
raki bir ay içinde toplu avukat mahkemesinin karar›n› talep ede-
bilir.Dilekçe, yaz›l› olarak baro yönetim kuruluna arzolunur.Yöne-
tim kurulu dilekçeyi hakl› bulursa, gere¤ini yapmal›d›r;aksi takdir-
de dilekçeyi derhal  toplu avukat mahkemesine sunmal›d›r. Baro
merkezinin bölgesinde bulundu¤u eyalet yüksek mahkemesi nez-
dindeki toplu avukat mahkemesi yetkilidir.Ceza Usul Kanununun
itiraza iliflkin hükümleri mealen uygulan›r.Ceza usul Kanununun
308/I.maddesi uyar›nca yap›lacak karfl› beyanat, baro yönetim ku-
rulunca yap›l›r. Savc›l›k, yarg›lamaya kat›lmaz. Toplu avukat mah-
kemesi karar›na itiraz edilemez..

(4) Para cezas› baroya aittir. Para cezas› tespiti kararlar›n›n
damgalanm›fl onayl› kopyas›,  sayman taraf›ndan iflleme konula-
rak Medenî hukuk alan›ndaki ihtilaflara dair kararlar›n icras› bak›-
m›ndan geçerli hükümlere göre cebren icraya iliflkin belgeyle tah-
sili konusunda hazine yönetimi taraf›ndan biri görevlendirilir.

Madde 58. Kiflisel sicillerde tetkikat

(1)Avukat hakk›nda tutulan kiflisel sicilleri tetkik hakk›na sahip-
tir.

(2)Avukat, kiflisel sicillerin tetkiki hakk›n› sadece flahsen veya
görevlendirmifl oldu¤u bir di¤er avukat vas›tas›yla kullan›r.

(3)Tetkik s›ras›nda, avukat veya onun görevlendirmifl oldu¤u
vekil,dosyalar›n veya münferit belge suretlerinin içeri¤ine iliflkin
not(kay›t) almaya izinlidir.

Madde 59 Stajyer yetifltirme
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(1) Avukat uygun flekilde stajyerlerin e¤itiminde rol almal›d›r.
Avukat, yan›nda çal›flan bir stajyere  bir avukat›n görevlerini ö¤-
retmek , ona  yol gösterme ve ona uygulama yapmak f›rsat›n› ver-
mekle yükümlüdür.Stajyer e¤itiminin konusu, yarg›sal olan  ve
yarg›sal olmayan (müvekkil ile iliflki, avukatl›k meslek hukuku ve
avukat yaz›hanesinin organizasyonu) avukatl›k faaliyetidir.

(2) Avukat›n gözetim ve denetimi alt›nda taraf haklar›n›n ger-
çeklefltirilmesini üstlenen stajyere Hukuk Usulü Kanununun 157.
madde 1. ve 2. f›kralar› tatbik olunmaz. Ayn› husus, bir avukatla
temsilin emrolunmad›¤› hallerde, stajyerin avukat› temsil etmesi
halinde de geçerlidir.

Madde 59 a  Mesleki birlikte çal›flma

(1) Avukatlar, bir baronun ve patent avukatlar› meslek kurulu-
flunun üyeleri ile, vergi dan›flmanlar›, vergi vekilleri, mali müflavir-
ler ve yeminli muhasebecilerle müfltereken meslek icras› konusun-
da bir ifl ortakl›¤› iliflkisi içinde, kendi meslekî yetkileri dahilinde
birleflir. Ceza Usul Kanunu madde 137/I, c.2 hükmü ile mahkeme
önünde temsili ilgilendiren  düzenlemelere ters düflmez. Ayn› za-
manda noter olan avukatlar, böyle bir ifl ortakl›¤› iliflkisine, sade-
ce avukatl›¤a iliflkin meslek icras› yönüyle dahil olabilir. Asl›nda
ayn› zamanda noter olan avukatlarla birliktelik, noterlik meslek
hukuku gereklerine ve düzenlemelerine uyar.

(2) ‹fl ortakl›¤›, müflterek bir büro veya mesleki faaliyetinin
merkezini söz konusu büronun oluflturdu¤u sorumlu en az bir üye-
nin faaliyet gösterdi¤i birçok büroyu gerektirir. Madde 29a sakl›-
d›r.

(3) Avukatlar flu hallerde ifl ortakl›¤› kurmaya izinlidir.

1. Avrupa birli¤i üye devletlerinde olan avukatlarla di¤er dev-
letlerden olup, Avrupal› avukatlar›n Almanya’da  Faaliyetine ‹liflkin
Kanun hükümlerinin 9 mart 2000 tarihli (Federal Resmi Gazete I,
s.182) metninin kendilerine uyguland›¤›  kiflilerle veya 206. mad-
de gere¤ince bu kanunun yürürlük alan› içinde ikamet etmeye yet-
kili ve bürolar›n› yurt d›fl›nda faaliyette bulunduranlarla  ifl ortak-
l›¤› kurabilir. 
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2. Di¤er devletlerin patent avukatlar›, vergi dan›flmanlar›, ver-
gi vekilleri, mali müflavirler veya yeminli muhasebecilerle, ö¤renim
ve mesleki yetkiler bak›m›ndan Patent Kanunu, Vergi Dan›flmanl›-
¤› Kanunu veya Maliye Müfettiflleri Kanunu hükümlerine göre ara-
nan flartlar› sa¤lamak flart›yla ifl ortakl›¤› kurmaya izinlidir. 

(4) Ortak avukat bürosu hakk›nda 1 ve 2. f›kralar k›yasen ge-
çerlidir.

Madde 59 b Tüzükle düzenlenen hususlar

(1) Mesleki hak ve yükümlülüklere yönelik ayr›nt›lar, tüzükle
düzenlenir.

(2) Bu kanun hükümleri dairesinde flu hususlar tüzükle düzen-
lenir:

1. Genel meslekî ve temel yükümlülükler

a) Güvenilirlik;

b) Ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›;

c) S›r saklama;

d) Tarafs›zl›k;

e) Çat›flan menfaatleri temsil yasa¤›;

f) Avukat›n yabanc› malvarl›¤› de¤erleriyle  iliflkisi;

g) Büro edinme yükümlülü¤ü;

2. Uzman avukat s›fat›n›n kullan›m›yla ilgili özel meslekî yü-
kümlülükler:

a) Uzman avukat s›fat›n›n verilece¤i alanlar›n  belirlenmesi;

b) ‹znin verilmesi, geri al›nmas›n›n ve iptalinin prosedürünün
ve Uzman avukat s›fat›n›n verilme flartlar›n›n kurala ba¤lanmas›.

3. Reklam ve kendi beyan›na dayanan temel ilgi alanlar›yla
ba¤lant›l› özel mesleki yükümlülükler.

4. Mesleki faaliyetin reddiyle ba¤lant›l› özel mesleki yükümlü-
lükler

5. Özel mesleki yükümlülükler:

a) Vekaletin kabulü, yerine getirilmesi ve son bulmas›yla ba¤-
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lant›l›,

b) Dan›flma ve adli yard›m çerçevesinde hak arayanlar karfl›s›n-
da,

c) Dar gelirli hak arayanlara dan›flmanl›kta,

d) Dosyalar›n tutulmas›nda,

6. Mahkemeler ve resmi makamlar karfl›s›nda özel yükümlülük-
ler:

a) Üstlenilmifl dosyalar›n ve bundan al›nm›fl bilgilerin araflt›r›l-
mas›,

b) Tebligatlarda yükümlülükler,

c) Meslek k›yafeti tafl›ma.    

7. Avukatl›k masraf ve ücretinin kararlaflt›r›lmas› ve tasfiyesin-
de, bunlar›n takibinde özel meslekî yükümlülükler;

8. Baronun di¤er üyeleri karfl›s›nda mesleki davran›fl›n denet-
lenmesi hususunda baro karfl›s›nda özel yükümlülükler. Mesleki
birlikte çal›flmaya iliflkin yükümlülükler, avukatlar›n iflleri ve staj
e¤itimi ile hizmet sözleflmesiyle çal›flt›r›lanlar›n iflleriyle ilgili yü-
kümlülükler.

9. S›n›r ötesi hukuki iliflkide özel meslekî yükümlülükler.

‹K‹NC‹ BÖLÜM. Avukatl›k flirketleri

Madde 59c Avukatl›k flirketi olarak ruhsat alma, mesleki birlik-
lere kat›l›m

(1) Faaliyet konusu hukuki sorunlarda dan›flmanl›k ve temsil
olan limited flirketlere,avukatl›k flirketi olarak ruhsat verilir.

(2) Avukatl›k flirketlerinin ve birliklerinin mesle¤in müfltereken
icras› konusunda kendi aralar›nda ifl ortakl›¤› kurmalar› yasakt›r.

Madde 59 d  Ruhsat fiartlar›

Ruhsat ancak

(1) fiirketin 59c,59e ve 59f’de öngörülen flartlara uygun olma-
s›,
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(2) fiirketin acz halinde bulunmamas›,

(3) Mesleki sorumluluk sigortas›(Madde59j) yap›ld›¤›n›n belge-
lenmesi ya da muvakkat sigorta ilmühaberinin 

ibraz edilmesi halinde verilir.

Madde 59 e  Ortaklar

(1) Sadece avukatlar ile Madde 59a/I, c.1 ve III’ te say›lan mes-
leklere mensup olanlar, bir avukatl›k flirketinin orta¤› olabilir.Bun-
lar›n, avukatl›k flirketinde mesleki aç›dan faal olmalar›( meslekle-
rini icra etmeleri) flartt›r. Madde 59a/I, c.3 ve 4 ile Madde 172a k›-
yasen uygulan›r.

(2) Ortaklar›n avukatl›k flirketinde icra ettikleri  mesle¤i bir
baflka mesleki birlikte icra etmesi yasakt›r.

(3) fiirket paylar›n›n ve oy haklar›n›n ço¤unlu¤unun avukatlara
ait olmas› zorunludur. Madde 59a/I, c.1 ve III’ te an›lan meslekler-
den birini icraya etmeye haklar› olmayan ortaklar›n oy hakk› yok-
tur.

(4) Avukatl›k flirketinin paylar› üçüncü kiflilerin hesab›na ikti-
sap edilemez ve üçüncü kifliler avukatl›k flirketinin gelirine kat›la-
maz.

(5) Ortaklar, ortakl›k haklar›n›n kullan›lmas› için yaln›zca ken-
dileriyle ayn› mesle¤e mensup ya da avukat olan oy hakk›na sa-
hip di¤er ortaklara temsil yetkisi verebilir.

Madde 59 f  fiirket Yönetimi

(1) Avukatl›k flirketinin avukatlar›n sorumlulu¤unda yönetilme-
si ve müdürlerin ço¤unlu¤unun avukat olmas› zorunludur.

(2) Sadece Madde 59a/I, c.1 ve III’ te an›lan meslekleri icraya
yetkili kifliler müdür olabilir. Madde 59e/ II hükmü k›yasen uygu-
lan›r.

(3) Ticari mümessiller ve genel ticari vekillere I.f›kra 2.cümlesi
ve II.f›kra k›yasen uygulan›r.

(4) Müdür olan ya da 3.f›kraya göre yetkilendirilmifl olan avu-
katlar›n avukatl›k mesle¤inin icras›nda ba¤›ms›z olmalar› sa¤la-
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n›r.Özellikle talimatlar verilmesi ve sözleflmesel mükellefiyetler yo-
luyla  ortaklar›n müdür yada 3. f›kraya göre yetkilendirilmifl bulu-
nanlar üzerinde nüfuz kullanmalar› yasakt›r.

Madde 59 g  Ruhsat süreci

(1) Avukatl›k flirketinin mesle¤e kabul baflvurusu hakk›nda, flir-
ket merkezinin bulundu¤u yerdeki eyalet adalet iflleri idaresi ka-
rar verir. Baflvuruya flirket esas sözleflmesinin sureti veya resmen
tasdik olunmufl bir kopyas› eklenir.

(2) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, karar vermeden önce, avukatl›k
flirketinin merkezinin bulundu¤u yer barosundan mütalaa al›r Bu
mütalaada Madde 59d’ de öngörülen tüm ruhsat flartlar›na yöne-
lik  görüfl bildirilir. Madde 8/III ve IV k›yasen uygulan›r.

(3) Baro yönetim kurulu baflvuran›n ruhsat flartlar›n› yerine ge-
tirmedi¤i fleklinde bir görüfl bildirirse, eyalet adalet iflleri idaresi
avukatl›k flirketine ruhsat verilmesi konusundaki baflvuru hakk›n-
da karar vermeyi erteler ve baflvuruda bulunana mütalaan›n tas-
dikli bir örne¤ini tebli¤ eder.

(4) Bir ortak veya temsil yetkisini haiz bir kifliye karfl› aç›lm›fl
Madde 59f anlam›nda ruhsat veya ataman›n geri al›nmas› yada ip-
taline yönelik bir davan›n mevcut olmas› ya da geçici meslek ve-
ya temsil yasa¤› ç›kar›lmas› halinde de avukatl›k flirketine iliflkin
ruhsat baflvurusu hakk›ndaki karar ertelenebilir.Bununla birlikte
1.cümlede an›lan davalar›n sonuçlar›ndan ba¤›ms›z olarak da red-
dedilebilecekse, avukatl›k flirketine iliflkin ruhsat verilmesi hakk›n-
daki baflvuru karara ba¤lan›r.

(5) Ruhsat prosedürüne madde 9/II, III, IV ve madde 11 ve 12/I
k›yasen uygulan›r. Madde 9/II, c.2 ve Madde 11/II, c.2 anlam›nda
yetkili mahkeme, bölgesi içinde avukatl›k flirketinin merkezinin
bulundu¤u eyalet yüksek mahkemesi nezdindeki avukat mahke-
mesidir.

Madde 59 h Ruhsat›n sona ermesi, geri al›nmas› ve iptali

(1) Ruhsat, flirketin tasfiyesi suretiyle  son bulur.

(2) Ruhsat verilmemesi gerekti¤i sonradan anlafl›l›rsa geri  al›-
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n›r. Madde 14/III hükmü k›yasen uygulan›r.

(3) Avukatl›k flirketi sonradan Madde 59c, 59e, 59f, 59i ve
59j’deki  flartlar› haiz olmaktan ç›km›flsa ruhsat iptal edilir. Ancak
Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresince  belirlenecek makul süre içinde
avukatl›k flirketi kanuna uygun hale getirilmifl olursa, iptal söz ko-
nusu olmaz. Madde 59e/I ve III’ te öngörülen flartlar›n miras ne-
deni ile ortadan kalkmas› halinde, verilecek süre en az bir y›l ol-
mal›d›r. Bu süre miras›n aç›lmas›yla ifllemeye bafllar.

(4) Ruhsat ayr›ca flu durumlarda iptal olunur.

1. Avukatl›k flirketi, ruhsattan kaynaklanan haklar›ndan Eyalet
Adalet ‹flleri ‹daresine karfl› yaz›l› olarak feragat ederse.

2. Avukatl›k flirketi malvarl›¤› yönünden acze düflerse. Ancak
hak arayanlar›n menfaatleri bu durumda tehlikeye düflmemekte
ise, iptal söz konusu olmaz.

(5) Ruhsat›n geri al›nmas› veya iptali yetkisi bu prosedüre bafl-
land›¤› anda avukatl›k flirketinin merkezinin bulundu¤u eyaletin
adalet iflleri idaresidir.  Madde 16/II, IV, V, VI, VII hükümleri k›ya-
sen uygulan›r. Madde 16/V, c.2 anlam›nda yetkili mahkeme, böl-
gesi içinde avukatl›k flirketinin merkezinin bulundu¤u eyalet yük-
sek mahkemesi nezdindeki avukat mahkemesidir.

(6) Ruhsat›n hükmünü kaybetmesi, geri al›nmas›, iptali halin-
de, kanuni temsil amac›yla atanm›fl kifliler henüz sonuçland›r›lma-
m›fl ifllerin usulüne uygun bir biçimde tasfiyesini gerçeklefltirmek
konusunda yeterli güvence veremiyorsa, flirkete bir tasfiye memu-
ru atan›r. Madde 55 hükmü k›yasen uygulan›r. Tasfiye memuru
için belirlenen ücretten dolay› ortaklar müteselsilen sorumludur.
Madde 53/X, c.7 hükmü sakl›d›r.

Madde 59 i   Büro ve flube açma

(1) Avukatl›k flirketi merkezinin bulundu¤u yerde, sorumlu mü-
dür s›fat›n› haiz en az bir avukat›n  mesleki faaliyetinin oda¤›n›
oluflturacak biçimde faaliyet gösterdi¤i bir avukatl›k bürosu çal›fl-
t›rmak zorundad›r. Madde 29a hükmü sakl›d›r.

(2) fiubeler hakk›nda da I.f›kra hükmü k›yasen uygulan›r.
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Madde 59j  Mesleki sorumluluk sigortas›

(1) Avukatl›k flirketi, bir zorunlu mesleki sorumluluk sigortas›
akdetmek ve ruhsat›n devam› süresince bu sigortan›n varl›¤›n›
muhafaza ettirmek zorundad›r. Madde 51/I,II,III ve V,VI,VII hüküm-
leri k›yasen uygulan›r.

(2) Asgari sigorta tutar›, her riziko için 2.500.000 Euro olmal›-
d›r.Her bir sigorta y›l› içinde ortaya ç›kacak tüm zararlar için  si-
gortac›n›n üstlenece¤i asgari sigorta tutar›n›n  ortaklar ve ortak ol-
mayan müdürlerin say›s› ile  çarp›m› sonucu elde edilecek miktar-
la s›n›rlanabilir. fiu kadar ki bir sigorta y›l› içinde ortaya ç›kacak
bütün zararlar için ödenecek en yüksek y›ll›k tazminat, asgari si-
gorta tutar›n›n dört kat›ndan az olamaz.

(3) Ekonomik flartlar›n de¤iflmesi halinde zarara u¤rayanlar›n
yeteri kadar korunmas›n› güvenceye kavuflturmak için gerekli gö-
rülürse, Adalet bakanl›¤›, Federal Barolar Birli¤inin görüflü al›nd›k-
tan sonra Federal meclisin onaylayaca¤› bir tüzük ç›kararak asga-
ri sigorta tutar›n› de¤ifltirmek konusunda yetkilidir.

(4) Mesleki sorumluluk sigortas›n›n hiç veya öngörülen  kap-
samda yap›lmamas› halinde , flirketin yan›s›ra  ortaklar ve müdür-
ler de sigorta korumas›n›n d›fl›nda kalan  miktar için flahsen so-
rumlu olur.

Madde 59 k Ünvan

(1) fiirketin ünvan›, avukat ortaklardan en az birinin soyad› ile
"avukatl›k flirketi" ibaresini içermek zorundad›r. Avukatl›k flirketi
mevcut bir ortakl›¤› devam ettirecek olursa, ünvana birinci cümle-
de öngörülen  ortak soyad›n›n yerine  veya onun yan› s›ra kulla-
n›lmas›na izin verilen  bir k›saltma eklenebilir.Bunun d›fl›nda ün-
vana yap›labilecek ekler, ancak kanunen öngörüldü¤ü takdirde
geçerlidir.

(2) Ruhsatl› avukatl›k flirketlerinden baflka flirketler," avukatl›k
flirketi" ibaresini kullanamaz.

Madde 59 l  Mahkemeler ve resmi makamlar önünde temsil

Avukatl›k flirketi dava açma ve usuli ifllemlerde bulunma konu-
sunda yetkilendirilebilir. Bu durumda flirket, bir avukat›n haklar›-
na sahip, yükümlülüklerine tâbidir. fiirket hukuki hizmetlerin ifas›
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için  kanunen öngörülmüfl flartlar› her bir somut olayda flahsen ha-
iz olmalar› gereken organ ya da temsilcileri vas›tas›yla faaliyet
gösterir. Ceza Usul Kanunu Madde 137 vd. anlam›nda müdafi, yal-
n›zca avukatl›k flirketi ad›na hareket eden kiflilerdir.

Madde 59 m Bildirim yükümlülükleri, uygulanabilir hükümler,
s›r saklama yükümlülü¤ü

(1) Avukatl›k flirketi, flirket sözleflmesi, ortaklar› veya Madde
59f uyar›nca temsile yetkili kifliler  hakk›ndaki her de¤iflikli¤i, flu-
belerinin kurulufl ve tasfiyelerini Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresine  ve
ba¤l› bulundu¤u baroya , ilgili belgenin resmi onayl› bir suretini
de ekleyerek derhal bildirmek zorundad›r. De¤ifliklik ticaret sicili-
ne tescil edilmiflse, tescilin onayl› bir nüshas› da ayr›ca ibraz edi-
lir.

(2) ‹kinci k›sm›n 3 ve 4. bölümleri hükümleri, Madde 43 ila
43b, 44, 48, 49 ila 50, 51a/I; 51b, 52/II, 56/I ve  57 ila 59 ve 163
hükümleri avukatl›k flirketi hakk›nda da k›yasen uygulan›r.

(3) Ortaklar ile avukatl›k flirketinin kanun veya flirket sözleflme-
sinde öngörülen denetleme organlar›n›n üyeleri de s›r saklamakla
yükümlüdür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM: BAROLAR

B‹R‹NC‹ BÖLÜM. Genel hükümler 

Madde 60 Baronun kuruluflu ve merkezi

(1) Eyalet Yüksek Mahkemesi bölgesinde kabul olunan  avukat-
lar ve merkezi orada bulunan avukatl›k flirketleri bir baro olufltu-
rur. Ayr›ca avukat ya da 206. maddeyle  209. maddenin 1. f›kra-
s›nda yer alan mesleklere mensup olmasalar da, 1. bentte yer alan
avukatl›k flirketleri yöneticileri baro üyesi olabilirler.

(2) Baronun merkezi Eyalet Yüksek Mahkemesinin bulundu¤u
yerdedir.

Madde 61 ‹kinci baronun kurulmas›

1) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, Eyalet Yüksek Mahkemesi bölge-
sinde beflyüzden fazla avukat veya avukat  flirketi kabul olunmufl
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ise orada ikinci bir baro kurabilir. ‹kinci baro kurulmadan önce ba-
ro yönetim kurulunun görüflü al›n›r. Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi,
Eyalet Yüksek Mahkemesine kabul edilen avukatlardan hangileri-
nin hangi baroya üye olacaklar›n› ve asliye mahkemesi bölgeleri-
nin hangi baroya ba¤lanaca¤›n› düzenler.

(2) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi ikinci baronun merkezini belirler.

Madde 62 Baronun nitelikleri

1) Baro bir kamu hukuku tüzel kiflisidir.

2) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi baroyu devlet ad›na denetler. De-
netim, yasa ve tüzü¤e uyulmas›, özellikle de baroya devredilmifl
görevlerin yerine getirilmesiyle s›n›rl›d›r.

‹K‹NC‹ BÖLÜM. Baronun organlar›

1. Yönetim kurulu 

Madde 63 Yönetim kurulunun kurulufl ve nitelikleri

(1) Baronun bir yönetim kurulu vard›r.

(2) Yönetim kurulu yedi üyeden oluflur. Baronun genel kurulu
isterse say›y› artt›rabilir.

(3) Yönetim kurulu bir iç tüzük oluflturur. 

Madde 64 Yönetim kurulu seçimleri

(1) Yönetim kurulu üyeleri genel kurul taraf›ndan seçilir.

(2) Ayr›nt›lar baronun iç tüzü¤ünde yer al›r.

Madde 65 Seçilebilme flartlar›

Yönetim kurulu üyeli¤ine sadece 

1.  baro üyesi olan,

2.  otuzbefl yafl›n› doldurmufl olan ve 

3.  avukatl›k mesle¤ini en az befl y›ldan beri icra etmekte olan 

kifliler seçilebilir. 

Madde 66 Seçilemezlik

Bir avukat yönetim kurulu üyeli¤ine afla¤›daki hallerde seçile-
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mez:

1.  hakk›nda avukatl›kla ilgili bir kovuflturma yap›lm›fl veya
mesle¤ini icra ya da temsil yasa¤› (Madde150, 161a) ile cezaland›-
r›lm›fl ise;

2. bir suçtan dolay› hakk›nda resmi kurumlarda çal›flamamak-
la sonuçlanabilecek kamu davas› aç›lm›fl ise;

3. son befl y›lda bir uyar› veya para cezas› alm›fl, son on y›lda
temsil yasa¤› alm›fl (Madde 114/I bent 4) veya son onbefl y›lda
avukatl›ktan ihraç karar› verilmifl ise.

Madde 67 Seçimi ret hakk›

Yönetim kuruluna üye seçilmeyi, 

1.  altm›flbefl yafl›n› doldurmufl olan,

2.  son dört y›lda yönetim kurulu üyeli¤i yapm›fl olan, 

3.  sa¤l›k nedenleri olan ve çal›flamayacak durumda olan

reddedebilir.

Madde 68 Seçim dönemi

(1) Yönetim kurulu üyeleri dört y›ll›¤›na seçilirler. Üyeler yeni-
den seçilebilirler.

(2) Her iki y›lda bir üyelerin yar›s› ayr›l›r, tekli say›larda önce-
lik s›ras› daha büyük olan say›dad›r. ‹lk kez ayr›lacak olan üyeler
kura ile belirlenir.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin say›s› artt›r›l›rsa o zaman yeni
gelen ve ikinci y›l›n› doldurarak ayr›lan üyeler için 2. f›kran›n 2.
bendi uygulan›r. 

(4) Yönetim kurulu üyelerinin say›s›ndaki art›fl›n gerektirdi¤i
seçim yeni bir seçimle birlikte yap›ld›¤› takdirde, bu iki seçimi bir-
birinden ayr› ele almak gerekir.

Madde 69 Yönetim kurulu üyesinin süresi dolmadan üyelikten
ayr›lmas›

(1) Bir avukat yönetim kurulu üyeli¤inden 

1. art›k baro üyesi olmad›¤›nda veya Madde 66 bent 3’te
yer alan nedenlerle seçilebilme yeterli¤ini yitirdi¤inde;
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2. görevini b›rakt›¤›nda 

ayr›l›r.

(2) Avukat, görevini b›rakt›¤› aç›klamas›n› yönetim kuruluna
yaz›l› olarak vermek zorundad›r. Aç›klama geri al›namaz.

(3) E¤er bir üye süresi dolmadan önce üyelikten ayr›l›rsa, bir
sonraki genel kurul toplant›s›nda, ayr›lan üyenin görev süresi do-
lana kadar görev alacak yeni bir üye seçilir. Genel kurul, yönetim
kurulu üyelerinin say›s› yedinin alt›na düflmemifl, ayr›lan üyenin
süresinin dolmas›na da bir y›ldan fazla bir zaman kalmam›flsa se-
çim yapmayabilir.

(4) Bir yönetim kurulu üyesine karfl› Madde 66 bent 2’ye göre
bir kamu davas› aç›lm›fl veya avukatl›kla ilgili bir kovuflturma ya-
p›l›yor ise, kovuflturma bitene kadar yönetim kurulu üyeli¤i sakl›
kal›r. Mesle¤ini icra veya temsil yasa¤› ( Madde 150, 161a) alm›fl
ise, bu süre içinde üyeli¤i sakl› kal›r. Bir yönetim kurulu üyesi, yü-
kümlülüklerini ihmal etmekle itham ediliyorsa, baronun bu mese-
leyle ilgili harekete geçmesi düflünülemez.

Madde 70 Yönetim kurulu toplant›lar›

(1) Yönetim kurulu baro baflkan› taraf›ndan toplant›ya ça¤›r›l›r. 

(2) Baflkan, yönetim kurulunun üç üyesinin görüflme konusunu
tafl›yan yaz›l› iste¤i üzerine toplant›n›n zaman›n› belirler. 

(3) Ayr›nt›lar› yönetim kurulu iç tüzü¤ü düzenler.

Madde 71 Yönetim kurulunun karar alma yeter say›s›

Yönetim kurulu, üyelerinin en az yar›s›n›n toplant›ya veya ya-
z›l› bir oylamaya kat›l›m›yla karar almaya yetkilidir.

Madde 72 Yönetim kurulu kararlar› 

(1) Yönetim kurulunun kararlar› salt ço¤unlukla al›n›r. Ayn› du-
rum yönetim kurulunun düzenledi¤i seçimler için de geçerlidir. Oy-
larda eflitlik halinde, baflkan›n bulundu¤u taraf üstün tutulur. Se-
çimlerde sonucu kura belirler. 

(2) Bir yönetim kurulu üyesi, ilgili oldu¤u ifllerin görüflülmesin-
de oy kullanamaz. Ancak bu durum seçimler için geçerli de¤ildir. 
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(3) Yönetim kurulu kararlar› ve seçim sonuçlar› hakk›nda tuta-
nak tutulur. Düzenlenen tutanak baflkan ve yazman taraf›ndan im-
zalan›r. 

(4) Yönetim kurulu kararlar› üyeler itiraz etmedi¤i sürece yaz›-
l› oylama yap›larak al›nabilir.

Madde 73 Yönetim kurulunun görevleri

(1) Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine
getirmek ve baronun ç›karlar›n› korumakla yükümlüdür.

(2) Yönetim kurulunun bafll›ca  görevleri flunlard›r: 

1. baro üyelerine mesleki yükümlülükler konusunda dan›flman-
l›k yapmak ve yol göstermek;

2. baro üyeleri aras›nda ç›kan anlaflmazl›klarda istek üzerine
arac›l›k etmek ve ara bulmak;

3. baro üyeleriyle bunlar›n ifl sahipleri aras›nda ç›kan   

anlaflmazl›klarda istek üzerine arac›l›k etmek ve ara bulmak;

4. baro üyelerinin üzerlerine düflen ödevleri yerine getirmeleri-
ni denetlemek ve gerekti¤i yerde uyarma hakk›n› kullanmak;

5.  Avukatlar›n Avukat Mahkemesi  ve  toplu avukat mahkeme-
si   üyesi olarak atanmalar›n› önermek;

6. Alman Barolar Birli¤ine 107. ve 166. maddeler uyar›nca öne-
riler götürmek;

7.  Genel kurula baro mallar›n›n idaresi hakk›nda y›ll›k olarak
hesap vermek;

8. Bir  Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, bir mahkeme veya bir idare-
nin iste¤i üzerine bilirkifli raporlar› düzenlemek;

9. Üniversite ö¤rencilerinin ve stajyerlerin e¤itimlerine ve s›-
navlar›n haz›rlanmas›na yard›mc› olmak, özellikle iyi yetiflmifl ça-
l›flma grup baflkanlar›n› ve s›nav baflkanlar›n› tavsiye etmek;

10. Hukuk s›nav heyetleri üyeliklerine avukatlar tavsiye etmek.

(3) Yönetim kurulu, f›kra 2 bent 1 – 3’te belirtilen ödevleri yö-
netim kurulunun belirli üyelerine devredebilir.

Madde 74 Yönetim kurulunun ihtar hakk›
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(1) Yönetim kurulu, e¤er avukat›n kusuru hafifse ve hakk›nda
yarg›lama bafllat›lmas›n› gerektirmemekte ise, kendisine düflen bir
yükümlülü¤ü ihlal eden avukata davran›fl› konusunda uyar›da bu-
lunabilir. Madde 113/II ve III, Madde 115b ve 118/II k›yasen uygu-
lan›r. 

(2) Yönetim kurulunun, yükümlülük ihlalinin üzerinden üç y›l-
dan fazla bir zaman geçmifl avukat› veya hakk›nda yarg›lama bafl-
lat›lm›fl bir avukat› uyarma hakk› yoktur. Avukat›n talebi üzerine
Avukat Mahkemesinde yarg›laman›n Madde 123’e göre yürütüldü-
¤ü durumda uyar›da bulunulamaz. 

(3) ‹htar vermeden önce avukat dinlenir.

(4) Avukat›n uyar› almas›na iliflkin yönetim kurulu karar›nda
uyar›n›n gerekçeleri belirtilir. Gerekçeli karar avukata tebli¤ edilir.
Karar›n bir kopyas› Eyalet Yüksek Mahkemesinin ilgili savc›l›¤›na
gönderilir. 

(5) Avukat, tebligat› izleyen bir ayl›k süre içinde yönetim kuru-
lu nezdinde karara itirazda bulunabilir. ‹tiraz hakk›nda yönetim
kurulu karar verir; 4. f›kra k›yasen uygulan›r.

Madde 74a Avukat Mahkemesinden karar talebi

(1) Baro yönetim kurulunca uyar› karar›na itiraz›n geri çevrilme-
si halinde, avukat, tebligat› izleyen bir ayl›k süre içinde avukat
mahkemesi karar›n› talep edebilir. Yetkili mahkeme, yönetim ku-
rulunun bünyesinde yer ald›¤› baronun yerleflim yerindeki Avukat
Mahkemesidir.

(2) Talep, avukat mahkemesine yaz›l› olarak yap›l›r. Davada,
Ceza Usul Kanununun itiraza iliflkin hükümleri mealen uygulan›r.
Talep konusunda baro yönetim kurulu taraf›ndan karfl› cevaplar
(Ceza Usul Kanunu Madde  308/I) verilir. Savc›l›k davaya ifltirak et-
mez. Avukat›n talebi üzerine veya avukat mahkemesi gerekli bul-
du¤unda murafaaya gidilir. Murafaan›n yeri ve zaman› baro yöne-
tim kuruluna, avukata ve vekiline tebli¤ edilir. Delillerin ikamesi-
nin flekli ve kapsam›na Avukat mahkemesi karar verir. Avukat
mahkemesi gerçe¤i araflt›rmak için karar bak›m›ndan önemi olan
bütün vak›a ve delilleri resen toplar. 
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(3) ‹htar karar›, baro yönetim kurulunun haks›z yere avukat›n
kusurunun hafif oldu¤unu ve hakk›nda avukat mahkemesinde yar-
g›lama bafllat›lmas›n›n gereksiz oldu¤unu zannetti¤i gerekçesiyle
kald›r›lamaz. Madde 115b’ye göre avukat mahkemesince kovufltur-
ma yap›lmas› veya Madde 118/II’ye göre avukat mahkemesinde
yarg›lama bafllat›lmas›n› ya da sürdürülmesini gerektirmeyecek
flartlar›n yönetim kurulunun ihtar vermesinden sonra bafl göster-
mesi durumunda, avukat mahkemesi ihtar karar›n› kald›r›r. Kara-
r›n gerekçeleri belirtilir. Karara itiraz edilemez.

(4) Yarg›sal bir karar talebinde bulunulan avukat mahkemesi,
derhal Eyalet Yüksek Mahkemesi savc›l›¤›na dilekçenin bir örne¤i-
ni gönderir. Savc›l›¤a, talep üzerine verilen karar›n bir örne¤i de
gönderilir. 

(5) Savc›l›k, baro yönetim kurulu uyar› verdi¤i için avukat hak-
k›nda, uyar› karar›na karfl› avukat mahkemesinden karar talebi
üzerine henüz bir karar ç›kmadan avukat mahkemesinde yarg›la-
ma bafllatm›fl ise, talep üzerine yap›lan yarg›lama, avukat mahke-
mesinde yarg›lama kesin olarak sona erene kadar ertelenir.

(6) 1’den 5’e kadar olan f›kralar, 60. maddenin 1. f›kras› 2. ben-
dine göre baro mensubu kiflilere de k›yasen uygulan›r.

Madde 75  Yönetim kurulunun görevinin fahri  oluflu

Yönetim kurulu üyeleri faaliyetlerini herhangi bir karfl›l›k al-
maks›z›n yürütür. Ancak faaliyetleriyle ba¤lant›l› giderler için uy-
gun bir tazminat ve yolluk al›rlar.

Madde 76 Yönetim kurulu üyelerinin s›r saklama yükümlülü¤ü

(1) Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulundaki faaliyetlerinde
kendilerine verilen, avukatlara, adaylara ve di¤er flah›slara iliflkin
bilgiler konusunda herkese karfl› s›r saklamakla yükümlüdür.Yöne-
tim kurulundaki görevlerinden ayr›ld›ktan sonra dahi bu yükümlü-
lükleri devam eder. Ayn› husus, avukat›n  birlikte çal›flt›¤› avukat-
lar ve baro görevlileri(memurlar›) için de geçerlidir.

(2) Davalarda birinci f›krada belirtilmifl kifliler, avukatlar, aday-
lar ve di¤er flah›slara iliflkin yönetim kurulundaki görevleri esna-
s›nda edindikleri bilgileri muvafakat olmaks›z›n aç›klamaya izinli
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de¤ildir.

(3) Aç›klamada bulunma hususunda muvafakati, Baro yönetim
kurulu  görevi gereklerini dikkate al›p  takdir ederek verir. Muva-
fakat sadece, e¤er durumun gerekleri veya baronun  görevleri ya
da hakk›nda vak›alar bilinen flah›slar›n hakl› menfaatleri kaç›n›l-
maz olarak gerektirmekteyse, verilmez. Federal Anayasa Mahke-
mesine ‹liflkin Yasan›n Madde  28/ II hükmü sakl›d›r.

Madde 77 Yönetim kurulunun idari birimleri

(1) Yönetim kurulu, baro içtüzü¤ü müsaade etmekteyse, birçok
idari birimden oluflur.Baro yönetim kurulu kendisinin yürütece¤i
ifllemleri idari birimlere devreder.

(2) Her idari birim, yönetim kurulunun en az üç üyesinden olu-
flur. ‹dari birim, üyeleri içlerinden bir idari birim baflkan›n›, bir ida-
ri birim zab›t katibini ve bunlar›n yede¤ini seçer.

(3) Takvim y›l›n›n bafllang›c›ndan önce , yönetim kurulu idari
birimlerin say›s›n› ve bunlar›n üyelerini tespit eder, idari birimlere
iflleri devreder ve her bir idari birimin  üyelerini belirler. Yönetim
kurulunun her bir üyesi birden çok idari birime  girebilir.Yap›lan
bu düzenleme, ancak idari birimin görev yükünün fazla olmas› ve-
ya bir idari birimin baz› üyelerinin de¤iflmesi sonucu veya sürekli
engelleri yüzünden gerekli oldu¤u takdirde de¤ifltirilebilir.Aksi tak-
dirde y›l boyunca geçerlidir.

(4) Yönetim kurulu idari birimleri, toplant›lar›n› baro merkezi-
nin d›fl›nda yapma konusunda yetkilendirebilir.

(5) ‹dari birimler,  yetki alanlar› içinde yönetim kurulunun hak
ve yükümlülüklerine sahiptir.

(6) Yönetim kurulu  uygun buldu¤u takdirde, idari birim veya
idari birimi baflkan›n›n talebi üzerine idari birim yerine karar verir.

2. Baflkanl›k

Madde 78 Kurulufl ve seçim

(1) Yönetim kurulu kendisinin aras›ndan bir baflkan seçer.

(2) Baflkanl›k

1. Baflkanlardan
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2. baflkan yard›mc›lar›ndan

3. Zab›t katibi

4. Sayman oluflur.

(3) Yönetim kurulu, baflkanl›k üyeleri say›s›n› yükseltebilir.

(4) Baflkanl›k seçimi, yönetim kurulunun usulüne uygun seçi-
minden hemen sonra gerçekleflir. Baflkanl›¤›n bir üyesi zaman›n-
dan önce görevinden ayr›l›rsa,onun görev süresinden arta kalan
süre için üç ay içinde yeni bir üye seçilir.

Madde 79 Baflkanl›¤›n görevleri

(1) Baflkanl›k kanun ya da yönetim kurulu karar›yla kendisine
verilmifl iflleri yapar.

(2) Baflkanl›k, baro malvarl›¤›n›n idaresi hususunda karar verir.
Bundan, her üç ayda bir baro yönetim kurulunu haberdar eder.

Madde 80 Baflkan›n görevleri

(1) Baflkan, baroyu yarg›sal olan ve olmayan alanlarda temsil
eder.

(2) Baronun ve yönetim kurulunun ifllerinin yürütülmesini sa¤-
lar. Baflkan, baronun ve yönetim kurulunun kararlar›n› uygular.

(3) Baflkan, yönetim kurulu toplant›lar›na ve baro genel kuru-
luna baflkanl›k eder.

(4) Baronun ve yönetim kurulunun iç tüzükleri arac›l›¤›yla bafl-
kana baflka baz› görevler de verilebilir.

Madde 81 Seçim sonuçlar›na ve baronun faaliyetine iliflkin ra-
porlar

(1) Baflkan, baronun ve yönetim kurulunun faaliyetine dair Eya-
let Adalet ‹flleri ‹daresine y›ll›k yaz›l› rapor verir.

(2) Baflkan, yönetim kuruluna ve baflkanl›¤a iliflkin seçim so-
nucunu Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresine derhal bildirir.

Madde 82 Zab›t katibinin görevleri

Zab›t katibi, yönetim kurulunun ve baronun toplant›lar›na dair
tutanak tutar; yönetim kurulunun yaz›flmalar›n› baflkan bu ifli biz-
zat yapmad›¤› sürece, yürütür.
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Madde 83 Sayman›n görevleri

(1) Baflkanl›¤›n talimatlar›na göre baronun malvarl›¤›n› yönetir.
Para tahsiline yetkilidir.

(2) Aidatlar›n toplanmas›n› denetler.

Madde 84 Ödenmemifl aidatlar›n tahsili

(1) Ödenmemifl aidatlar›n, vergi ve harçlar sayman taraf›ndan,
özel hukuk uyuflmazl›klar›na dair kararlar›n icras› konusundaki hü-
kümlere göre, icras›n›n mümkün oldu¤una dair belgeyle takip
eder.

(2) Cebri icra, ancak icras› mümkün ödeme emrinin tebli¤inden
iki hafta sonra bafllat›labilir.

(3) Do¤rudan talebe yönelik itirazlar hakk›nda, Hukuk Usulü
Kanununun 767/II maddesinin s›n›rlay›c› hükmü uygulanamaz. Ta-
lep aleyhine itirazlar›, do¤rudan görülmekte olan davalar bak›m›n-
dan ilgili uyuflmazl›k miktar›na göre sulh veya asliye mahkemesi
görür. Borçlunun yurt içindeki genel yetkili sulh veya asliye mah-
kemesidir.

3. Baro genel kurulu

Madde 85 Toplant›ya ça¤r›

(1) Baro genel kurulu, baflkan taraf›ndan toplant›ya ça¤r›l›r.

(2) Üyelerin onda biri yaz›l› olarak baflvurmufl ve görüflülecek
konuyu bildirmifllerse, baflkan baro genel kurulunu toplant›ya ça-
¤›rmak zorundad›r.

(3) Baro içtüzü¤ü baflka flekilde öngörmedi¤i takdirde, toplan-
t› baro merkezinde gerçeklefltirilir.

Madde 86 Davet ve ça¤r› süresi

(1) Baflkan, baro genel kurulunu toplant›ya yaz›l› olarak veya
baro içtüzü¤ü ile belirtilmifl gazetelerde ç›kar›lan aleni davet ile
ça¤›r›r.

(2) Toplant›n›n gerçekleflmesi gereken günden en az iki hafta
önce genel kurul toplant›ya ça¤r›l›r. Ça¤r›n›n gönderildi¤i ya da ya-
y›mland›¤› gün ile toplant› günü bu sürenin hesab›nda dikkate
al›nmaz.
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(3) Acil hallerde baflkan bu süreten daha k›sa bir süre içerisin-
de toplant›ya ça¤›rabilir.

Madde 87 Gündemin bildirilmesi

(1) Baro, toplant›ya ça¤r›da bulunurken, genel kurulda karara
ba¤lanmas› gereken konuyu bildirir.

(2) Usulüne uygun olarak bildirilmemifl konular hakk›nda karar
verilmez.

Madde 88 Baro Seçimleri ve kararlar›

(1) Baro içtüzü¤ü vas›tas›yla toplant›n›n karar yeterlili¤i flartla-
r› düzenlenir.

(2) Üyeler seçme ve oy haklar›n› flahsen kullan›r.

(3) Toplant›da kararlar basit oy çoklu¤u ile al›n›r. Ayn› husus,
baronun yapmas› gereken seçimler bak›m›ndan da geçerlidir. Oy
eflitli¤i halinde baflkan›n oyu üstün tutulur, seçimlerde kur’a ile
karar verilir.

(4) Bir üye kendini ilgilendiren meselelerde oy kullanamaz. An-
cak bu husus seçimlerde geçerli de¤ildir.

(5) Baro kararlar›na ve seçim sonuçlar›na iliflkin baflkan ve za-
b›t katibi taraf›ndan imzalanmas› gereken tutanak tanzim olunur.

Madde 89 Baro genel kurulunun görevleri

(1) Baro genel kurulunda, kanunla kurula  havale olunmufl gö-
revler yerine getirilir. Genel anlamda avukatl›¤› ilgilendiren konu-
lar müzakere edilir.

(2) Genel kurulun bafll›ca görevleri flunlard›r:

1. Yönetim kurulunu seçmek

2. Üye aidatlar›n›n, vergi ve harçlar›n miktar ve ödeme gün-
lerini belirlemek.

3. Avukatlar ve ölümleri halinde geride b›rakt›klar› için sos-
yal yard›m kurumlar›n› oluflturmak.

4. Müflterek meseleleri halletmek için gerekli giderleri kar-
fl›lama konusunu karara ba¤lamak.

5. Avukat mahkemesinin duruflmas›nda zab›t katibi, avukat
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mahkemesinin ve yönetim kurulu üyelerinin gider tazminatlar›
ve yolluklar›n›n ödenmesi için yönerge ç›karmak.

6. Yönetim kurulunun tasfiyesi, baronun gelir ve giderleri
ile malvarl›¤›n›n idaresi konular›nda yönetim kurulunu denetle-
mek ve ibras›n› karara ba¤lamak.

(3) Baro bir içtüzük ç›kar›r.

3. BÖLÜM. Kararlar ve seçimlerin hükümsüzlü¤ü

Madde 90 Hükümsüzlü¤ün flartlar›

(1) Baro genel kurulunun veya baflkanl›¤›n ya da yönetim ku-
rulunun karar ve seçimlerinin hükümsüzlü¤ünü, Eyalet Adalet ‹flle-
ri ‹daresinin talebi üzerine, avukat mahkemesi aç›klar. Bunun flar-
t› ise,karar ve seçimlerin kanun veya tüzü¤ü ihlal etmek suretiyle
husule gelmifl olmas› veya kanunla veya tüzükle karar ve seçimin
içeri¤inin ba¤daflmamas›d›r.

(2) Bir baro üyesi de ancak kararla haklar› ihlal edildi¤i takdir-
de mahkemeye baflvurabilir.

Madde 91 Avukat mahkemesi önünde yarg›lama

(1) Bir seçimin geçersizli¤i veya bir karar›n hükümsüzlü¤üne
iliflkin talep, yaz›l› olarak  ve baro aleyhine haz›rlan›r. Dilekçe sa-
hibi baflkan veya yönetim kurulu üyesi ise, baro, avukat mahke-
mesi baflkan›n›n baro üyeleri aras›ndan atad›¤› bir üye taraf›ndan
temsil edilir.

(2) Dilekçede seçimin geçersizli¤inin ya da karar›n hükümsüz-
lü¤ünün dayand›r›ld›¤› gerekçelere yer verilir.Deliller tek tek gös-
terilir.

(3) Baro üyesi dilekçeyi sadece seçimi ya da karar›n al›nmas›-
n› izleyen bir ay içinde verebilir.

(4) Toplu avukat mahkemesi, dilekçeyi baroya tebli¤ ederek,
mahkeme baflkan›nca belirlenmifl bir süre içinde olaylar›n ak›fl›n›
dilekçe ekinde bildirerek kanaat aç›klamaya teflvik eder.

(5) Toplu avukat mahkemesi, dilekçeye dair gerekçeli karar ve-
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rir.

(6) Toplu avukat mahkemesi karar› aleyhine acele itiraz, sade-
ce mahkeme, karar›nda buna izin vermiflse söz konusu olur. Mah-
keme, acele itiraza sadece ihtilaf esasl› önemdeyse izin verir.Ace-
le itiraz› Federal Temyiz Mahkemesi karara ba¤lar.

(7) Yarg›lamaya iliflkin madde 40/II ve IV k›yasen uygulan›r.

BEfi‹NC‹ KISIM: AVUKAT MAHKEMES‹, TOPLU AVUKAT
MAHKEMES‹ VE AVUKATLARLA ‹LG‹L‹ MESELELERDE FEDERAL

TEMY‹Z MAHKEMES‹

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Avukat mahkemesi

Madde 92 Avukat mahkemesinin kuruluflu

(1) Baro bölgesi için bir avukat mahkemesi kurulur. Avukat
mahkemesinin merkezi baronun bulundu¤u yerdedir. 

(2) Avukat mahkemesinde ihtiyaca göre birden fazla baro ku-
rulur. Barolar›n say›s›n› Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi belirler. Daha
önce baro yönetim kurulunun görüflü al›n›r. 

(3) Avukat mahkemesinin denetimini Eyalet Adalet ‹flleri ‹dare-
si yürütür.

Madde 93 Avukat mahkemesinin kadrosu

(1) Avukat mahkemesinin kadrosunda gerekli say›da baflkan ve
üye yer al›r. Birden fazla baflkan›n atanm›fl olmas› durumunda, iç-
lerinden biri yönetici baflkan olarak atan›r. Baflkan ve bir baflka
üyenin hakimlik yeterli¤ine sahip olmalar› gerekir.

(2) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, baflkanlar› ve yönetici baflkan›
atamadan önce baro yönetim kurulunun görüflü al›n›r.

Madde 94 Avukat mahkemesi üyelerinin atanmas›

(1) Avukat mahkemesi üyeli¤ine sadece avukatlar atanabilir.
Bunlar, avukat mahkemesinin kurulu oldu¤u bölge barosunun
mensubu avukatlard›r.

(2) Avukat mahkemesinin üyeleri Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi ta-
raf›ndan atan›rlar. Üyeler, baro yönetim kurulunun Eyalet Adalet
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‹flleri ‹daresi a sundu¤u teklif listesinden seçilirler. Eyalet Adalet
‹flleri ‹daresi, baro yönetim kurulunun görüflünü alarak gerekli üye
say›s›n› belirler. Baro yönetim kurulunun teklif listesi gerekli avu-
kat say›s›n›n yar› fazlas›n› içermek zorundad›r.

(3) Avukat mahkemesi üyeli¤ine sadece baro yönetim kurulu-
na seçilebilecek bir avukat atanabilir (Madde 65, 66). Avukat mah-
kemesi üyeleri ayn› zamanda baro yönetim kurulu veya tüzük ku-
rulu mensubu olamazlar, ayr›ca esas ya da yan meslek olarak tü-
zük kurulunda çal›flamazlar.

(4) Avukat mahkemesinin üyeleri dört y›ll›¤›na atan›rlar; bu ki-
fliler görev sürelerinin bitiminde yeniden atanabilirler.

Madde 95 Avukat mahkemesi üyelerinin hukuki statüsü

(1) Avukat mahkemesi üyeleri fahri hakimlerdir. Bunlar avukat
mahkemesinin fahri hakimleri  olarak görev süreleri boyunca ha-
kim statüsündedirler. Avukat mahkemesi üyelerinin iflle ilgili yap-
t›klar› harcamalar baro taraf›ndan karfl›lan›r; bunlara ayr›ca yolluk
da ödenir.

(2) Bir avukat mahkemesi üyesi Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi un
talebi üzerine görevinden afla¤›daki hallerde al›n›r:

1. atanmamas› gerekti¤i sonradan aç›¤a ç›karsa;

2.  atanmas›na engel oluflturacak bir durum sonradan ortaya
ç›karsa;

3.  resmi görevini a¤›r ihlal söz konusuysa.

Talep üzerine  toplu avukat mahkemesi   karar verir. Karardan
önce avukat ve baro yönetim kurulunun görüflü al›n›r. Mahkeme-
nin vermifl oldu¤u karar kesindir.

(3) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, bir avukat mahkemesi üyesini
talebi üzerine, sa¤l›k nedenleriyle uzunca bir süre görevini düzen-
li olarak yerine getiremeyecek durumda oldu¤u takdirde görevin-
den alabilir.

(4) Fahri hakim olarak daha yüksek bir mahkemeye atanan bir
avukat mahkemesi üyesinin görevi, o göreve atanmas›yla sona
erer.
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Madde 96 Avukat mahkemesi dairelerinin kadrosu

Avukat mahkemesinin daireleri baflkan dahil olmak üzere üç
kiflilik kadroyla karar al›r.

Madde 97 ‹fl da¤›l›m›

Bir avukat mahkemesindeki ifl da¤›l›m› konusunda ‹kinci Fas›l
hükümleri ve Mahkemeler Teflkilat Kanununun 70. maddesi 1. f›k-
ras› k›yasen geçerlidir.

Madde 98 Baflvuru kabul bürosu ve iç tüzük

(1) Avukat mahkemesinde bir baflvuru kabul bürosu kurulur.

(2) Gerekli olan büro elemanlar›n›, fiziki yap› ve araç-gereç ih-
tiyac›n› baro karfl›lar.

(3) Baflvuru kabul bürosunun iflleyiflini avukat mahkemesinin
baflkan› denetler; 92. maddenin 2. f›kras› kapsam›ndaki denetimi
yönetici baflkan yürütür.

(4) Avukat mahkemesinin iflleyifli, avukat mahkemesi üyeleri-
nin kararlaflt›rd›¤›  bir iç tüzükle düzenlenir. ‹ç tüzük Eyalet Ada-
let ‹flleri ‹daresi un onay›na sunulur.

Madde 99 ‹dari ve hukuki yard›m

(1) Avukat mahkemelerinin birbirine idari ve hukuki yard›mda
bulunmalar› gerekir.

(2) Baflvuru üzerine di¤er mahkemelerin ve idari makamlar›n
da avukat mahkemesine idari ve hukuki yard›mda bulunmalar› ge-
rekir. Avukat mahkemeleri de di¤er mahkemelere ve kurumlara
karfl› ayn› yükümlülü¤ü tafl›maktad›r.

(3) Avukat mahkemelerinde hukuki yard›mla ilgili ifller tek bir
üye taraf›ndan halledilebilir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM: Toplu avukat mahkemesi

Madde 100 Toplu Avukat Mahkemesinin kuruluflu

(1) Toplu avukat mahkemesi, Eyalet Yüksek Mahkemesi bünye-
sinde kurulur. Madde 92/III k›yasen uygulan›r. 

(2) Bir eyalette birden fazla Eyalet Yüksek Mahkemesi bulunur-
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sa, o zaman eyalet yönetimi bir tüzükle Toplu avukat mahkeme-
sini Eyalet Yüksek Mahkemelerinin bütününün  veya birço¤unun
bölgelerini temsilen bir ya da birkaç Eyalet Yüksek Mahkemesin-
de veya en yüksek eyalet mahkemesi bünyesinde kurabilir. Böyle-
si bir uygulamaya, bir araya getirme giriflimi avukatl›k meselele-
rinde yarg›ya, özellikle de hukuk uygulamas›nda bütünlük sa¤la-
maya hizmet edecekse, baflvurulur. Önceden ilgili barolar›n yöne-
tim kurullar›n›n görüflü al›n›r.(3) ‹lgili eyaletlerin aralar›nda anlafla-
rak bu yasada Toplu avukat mahkemesine verilen görevlere isti-
naden bir eyaletin yetkili Toplu avukat mahkemesine baflka bir
eyalet bölgesi de devredilebilir.

(4) Birden fazla eyalet, Eyalet Yüksek Mahkemesi veya en yük-
sek eyalet mahkemesi bünyesinde ortak bir Toplu avukat mahke-
mesi kurmay› kararlaflt›rabilir.

Madde 101 Toplu avukat mahkemesinin kadrosu

(1) Toplu avukat mahkemesinin kadrosunda bir baflkan, gerek-
li say›da baflkanlar, di¤er üyelerden de avukatlar ve hakimler yer
al›r. Baflkan›n ve di¤er üyelerin hakimlik yeterli¤ine sahip olmala-
r› gerekir. 

(2) Toplu avukat mahkemesi, bünyesinde ihtiyaca göre birçok
kurul oluflturulabilir. Bu konudaki ayr›nt›l› düzenlemeyi Eyalet
Adalet ‹flleri ‹daresi yapar; önceden baro yönetim kurulunun görü-
flü al›n›r.

(3) Toplu avukat mahkemesi baflkanl›¤›na ve kurul baflkanl›k-
lar›na Toplu avukat mahkemesinin hakim üyeleri atan›r. Madde
93/II mealen uygulan›r.

Madde 102  Toplu avukat mahkemesi üyeli¤ine hakimlerin
atanmas›

1)  Toplu avukat mahkemesi üyelerinden hakimler, Eyalet Ada-
let ‹flleri ‹daresi taraf›ndan Eyalet Yüksek Mahkemesinin daimi
üyeleri aras›ndan dört y›ll›¤›na atan›rlar. 100. maddenin 2. f›kras›
hallerinde hakimlikten gelenler, di¤er Eyalet Yüksek Mahkemeleri-
nin veya en yüksek eyalet mahkemesinin daimi üyelerinden seçi-
lebilirler.
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2) Birleflik toplu avukat mahkemesinin üyeleri, ilgili eyaletlerin
yüksek mahkemelerinin daimi üyelerinden, eyaletlerin kararlaflt›r-
d›¤› ortak kriterlere göre atan›rlar (Madde 100/IV).

Madde 103 Avukatlar›n toplu avukat mahkemesi üyeli¤ine
atanmas›

(1) Toplu avukat mahkemesinin avukat üyeleri Eyalet Adalet ‹fl-
leri ‹daresi taraf›ndan dört y›ll›¤›na atan›rlar.

(2) Avukatlar›n Toplu avukat mahkemesi üyeli¤ine atanmala-
r›nda ve Toplu avukat mahkemesinin avukat üyelerinin statüsünü
düzenlemede 94. madde ve 95. maddenin 1. f›kras› k›yasen geçer-
lidir. Avukat olan üyeler, ayn› anda avukat mahkemesi mensubu
olamazlar. Baflka dereceden bir mahkemeye fahri hakim olarak
atanan Toplu avukat mahkemesinin bir avukat üyesinin görevi, ye-
ni görevine atanmas›yla sona erer. Görevden al›nma ve görevden
istifa için 95. maddenin 2. ve 3. f›kralar›, fahri hakimin mensubu
olmad›¤› bir toplu avukat mahkemesi kurulunun görevden al›nma
hakk›nda karar vermesi hükmüne göre uygulan›r. 

(3) 61. maddeyle 100. maddenin 2. f›kras› hallerinde avukat
üyelerin say›s› barolar›n avukat üye say›s›na bak›larak oranlan›r.
Ortak bir toplu avukat mahkemesi un avukat üyeleri, kat›lan eya-
letlerin mevcut barolar›n›n üyeleri aras›ndan, eyaletlerce var›lan
anlaflma hükümlerine göre (100. maddenin 4. f›kras›) atan›r. 

(4) Avukat üyeler, devletin kasas›ndan iflleri gere¤i yapt›klar›
harcamalar›n karfl›l›¤›nda Avukatl›k Ücret Kanunu Ek 1 No. 7005’te
belirtilen azami mebla¤›n bir buçuk kat›n› geçmeyecek bir ödenek
al›rlar. Avukat üyelerin ayr›ca Avukatl›k Ücret Kanunu Ek 1 No.
7003, 7004 ve 7006 hükümlerine göre yol ve kalacak yer masraf-
lar›n›n karfl›lanmas›n› talep etme haklar› vard›r.

Madde 104 Toplu avukat mahkemesi kurullar›n›n kadrosu

Toplu avukat mahkemesi kurullar›nda kararlar› baflkan dahil
befl üyeden oluflan bir kadro al›r. Mahkeme üyesi olarak iki avu-
kat üye ve iki hakim üye de ifltirak eder. 

Madde 105 ‹fl da¤›l›m› ve iç tüzük

(1) Toplu avukat mahkemesindeki ifl da¤›l›m› hakk›nda ‹kinci
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Fas›l hükümleriyle Mahkemeler Teflkilat Kanunu in 70.maddesinin
1. f›kras› k›yasen geçerlidir.

(2) ‹fllerin yürütülmesi, Toplu avukat mahkemesi üyelerinin ka-
rarlaflt›rd›¤› bir iç tüzükle düzenlenir; iç tüzük Eyalet Adalet ‹flleri
‹daresinin onay›na sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Avukatlarla ilgili meselelerde Federal Temyiz
Mahkemesi

Madde 106 Avukatlarla ilgili meselelere bakan kurullar›n kad-
rosu

(1) Bu kanunda Federal Temyiz Mahkemesine devredilen me-
seleler için Federal Temyiz Mahkemesi  bünyesinde avukatlarla il-
gili meselelere bakan bir kurul oluflturulur. Bu kurul, yarg›lama
usulünde Çekiflmesiz Yarg› Kanunu hükümlerinin k›yasen uygulan-
mas› halinde bir medeni hukuk kurulu olarak, Ceza Usul Kanunu
hükümlerinin k›yasen geçerli olmas› halinde ise Mahkemeler Tefl-
kilat Kanunu in 132. maddesi kapsam›nda bir ceza kurulu olarak
ifllev görür.

(2) Kurul, Federal Temyiz Mahkemesi  baflkan› ve mahkeme
üyesi olarak Federal Temyiz Mahkemesinin üç üyesiyle üç avukat-
tan oluflur. Kurula Federal Temyiz Mahkemesi  baflkan› veya onu
temsilen Federal Temyiz Mahkemesi  baflkanl›¤›nca belirlenen bir
yönetici hakim baflkanl›k eder.

Madde 107 Mahkeme üyesi olarak avukatlar

(1) Avukat s›ralar›ndan gelen mahkeme üyeleri Federal Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan dört y›ll›¤›na atan›rlar. Bu mahkeme üyeleri
görev sürelerinin bitiminde tekrar atanabilirler.

(2) Avukat olan mahkeme üyeleri, Federal Barolar Birli¤i Bafl-
kanl›¤›n›n barolar›n tekliflerine dayanarak Federal Adalet Bakanl›-
¤›na sundu¤u teklif listesinden seçilirler. Ayr›ca  94. maddenin 2.
f›kras› 3. bendi k›yasen geçerlidir. Teklif listesi avukat say›s›n›n en
az iki kat›n› içermelidir.

(3) Avukat olan bir mahkeme üyesi görev süresi dolmadan ay-
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r›ld›¤›nda, yerine sürenin bitimine kadar bir halef atan›r.

Madde 108 Mahkeme üyesi olarak atanma flartlar› ve ret hak-
k›

(1) Mahkeme üyeli¤ine sadece baro yönetim kuruluna seçilebi-
lecek bir avukat atanabilir (Madde 65, 66). 

(2) Mahkeme üyeleri ayn› zamanda baro yönetim kurulu,  Avu-
kat Mahkemesi  veya Toplu avukat mahkemesi mensubu olamaz,
ayr›ca esas ya da yan meslek olarak baroda çal›flamazlar. (3) Mah-
keme üyeli¤i görevini üstlenmek 67. maddede aç›klanan nedenler-
le reddedilebilir.

Madde 109 Mahkeme üyeli¤i görevinden al›nma

(1) Bir avukat, Federal Adalet Bakanl›¤›n›n talebi üzerine mah-
keme üyeli¤i görevinden afla¤›daki hallerde al›n›r:

1. mahkeme üyeli¤ine atanmamas› gerekti¤i sonradan aç›¤a ç›-
karsa;

2.  mahkeme üyeli¤ine atanmas›na engel oluflturacak bir du-
rum sonradan ortaya ç›karsa;

3. mahkeme üyeli¤i görevini a¤›r biçimde ihlal ederse.

(2) Talep hakk›nda Federal Temyiz Mahkemesinde bir medeni
hukuk kurulu karar verir.  Avukatlarla ilgili meselelere bakan ku-
rul üyelerinin karar› etkilemeleri caiz de¤ildir.

(3) Karar verilmeden önce avukat dinlenir.

Madde 110 Avukatlar›n mahkeme üyeli¤i statüsü ve s›r sakla-
ma yükümlülü¤ü

(1) Avukatlar fahri hakimdirler. Avukatlar, mahkeme üyesi ola-
rak ça¤r›ld›klar› oturumlarda hakim statüsündedirler. 

(2) Avukatlar, mahkeme üyesi olarak çal›flt›klar›nda ö¤rendik-
leri meseleler hakk›nda herkese karfl› s›r saklamakla yükümlüdür-
ler. 76. madde k›yasen uygulan›r. Aç›klama yapma izni  Federal
Temyiz Mahkemesi  baflkan› taraf›ndan verilir.

Madde 111 Oturumlara kat›l›m s›ras›

Mahkeme üyeli¤ine atanm›fl avukatlar, kurul baflkan›n›n mah-
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keme üyeli¤ine atanm›fl en k›demli iki avukat›n görüflünü ald›ktan
sonra çal›flma y›l›n›n bafl›nda haz›rlad›¤› bir s›ra listesine göre top-
lant›ya ça¤r›l›rlar. 

Madde 112 Mahkeme üyesi avukatlar›n gider tazminat›

Mahkeme üyesi avukatlar›n gider tazminat› ve yolluk tahsisi
için 103. maddenin 4. f›kras› k›yasen geçerlidir.

ALTINCI KISIM: YÜKÜMLÜLÜK ‹HLALLER‹N‹N AVUKAT MAHKEMES‹
TARAFINDAN KOVUfiTURULMASI

Madde 113 Bir yükümlülük ihlalinin kovuflturulmas›

(1) Kendi kusuruyla bu kanunda veya meslek kurallar›nda be-
lirtilen yükümlülüklerini ihlal eden bir avukat hakk›nda avukat
mahkemesine özgü tedbirler uygulan›r.

(2) Avukat›n mesle¤i d›fl›nda kanuna ayk›r› bir eylemde bulun-
mas› veya para cezas› gerektiren bir eyleminin söz konusu olma-
s›, hak arayanlar›n, avukatl›k mesle¤inin icras›n› önemli ölçüde et-
kileyecek biçimde sayg› ve güvenlerinin sars›lmas›na neden ola-
cak nitelikte ise, avukat mahkemesince kovuflturma gerektiren bir
yükümlülük ihlali olarak nitelendirilir.

(3) Avukat, eylemde bulundu¤u s›ralar avukat yarg›lamas›na
tabi olmad›¤› takdirde, hakk›nda avukat mahkemesince tedbir al›-
namaz. 

Madde 114 Avukat mahkemesi tedbirleri

(1) Avukat mahkemesi tedbirleri afla¤›dakilerdir:

1. K›nama,

2. Uyar›,

3. Yirmibefl bin Euro’ya kadar para cezas›,

4. Belirli hukuk alanlar›nda vekil ve kayyum olarak bir y›ldan
befl y›la kadar çal›flma yasa¤›,

5. Avukatl›ktan ihraç.

(2) Avukat mahkemesine özgü tedbirlerinden uyar› ile para ce-
zas› birlikte de verilebilir.
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Madde 114a Temsil yasa¤›n›n etkileri, yasak hükümlerine mu-
halefet 

(1) Temsil yasa¤› alan bir avukat ( Madde  114 /I bent 4), ya-
sakl› bulundu¤u hukuk alan›nda vekil ve kayyum olarak çal›fla-
maz, bir mahkeme veya hakem mahkeme nezdinde, resmi daire-
lerle veya özel kiflilerle yaz›flmalarda bulunamaz, vekalet veya alt
vekalet veremez. Temsil yasa¤› alan bir avukat eflinin veya hayat
arkadafl›n›n ve reflit olmayan çocuklar›n›n meselelerini, baflka bir
avukat›n vekalet etmesi söz konusu de¤ilse, kendi takip edebilir.

(2) Avukat›n temsil yasa¤› alm›fl olmas›, yapt›¤› hukuki fiillerin
etkili olmas›n› engellemez. Ayn› fley, kendisine karfl› yap›lan huku-
ki fiiller için de geçerlidir.

(3) Kendisi hakk›nda verilen temsil yasa¤›na bilerek muhalefet
eden bir avukat, kendisine özel  durumundan dolay› avukat mah-
kemesince daha hafif bir tedbir al›nmas› yeterli bulunmad›¤›nda,
avukatl›ktan ihraç edilir. Mahkemeler veya resmi daireler, bir tem-
sil yasa¤›n› çi¤neyerek nezdinde faaliyet gösteren bir avukat› ka-
bul etmezler. 

Madde 115 Bir yükümlülük ihlali kovuflturmas›n›n zaman afl›m›

Madde 114 f›kra 1 bent 4 veya 5 uyar›nca bir tedbiri hakl› k›l-
mayan bir yükümlülük ihlali kovuflturmas›, befl y›lda zaman afl›m›-
na u¤rar. Ceza Kanununun 78. maddesi 1. f›kras›, 78a maddesinin
1. bendi, ayr›ca 78b maddesi ve 78c maddesinin 1’den 4’e kadar
olan f›kralar› k›yasen geçerlidir.

Madde 115a ‹htar ve avukat mahkemesi tedbiri

(1) Bir avukata, bir hareketinden dolay› daha önce baro yöne-
tim kurulu taraf›ndan ihtar verilmifl olmas› ( Madde  74), hakk›n-
da ayn› hareketten dolay› avukat mahkemesince kovuflturma ya-
p›lmas›n› engellemez. Avukat mahkemesi, kusurlu bir yükümlülük
ihlali tespit etmedi¤inden ihtar karar›n› kald›rd›ysa ( Madde  74a),
ayn› hareket yüzünden kovuflturma yap›lmas›, ancak karar an›nda
mahkemenin bilmedi¤i olaylar ve delillerin sunulmas›na dayand›-
r›labilir. 
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(2) ‹htar, avukat hakk›nda ayn› hareketten dolay› yap›lan ve
beraat ya da avukat mahkemesi tedbiri içeren kesin nitelikli bir
karar› sonucunda etkisiz hale gelir. ‹htar, avukat›n kendi kusuruy-
la bir yükümlülük ihlali tespit edilemedi¤inden kesinleflmifl bir ka-
rarla son soruflturma aç›lmas›n›n reddedilmesi halinde de etkisiz
hale gelir. 

Madde 115b Baflka nedenlerle yap›lan kovuflturma 

Bir mahkeme veya bir resmi makam taraf›ndan bir ceza veril-
diyse, bir disiplin cezas› verilmifl veya bir meslek mahkemesince
tedbir konduysa, avukat› yükümlülüklerini yerine getirmeye sevk
etmek ve avukatl›¤›n sayg›nl›¤›n› korumak için ayr›ca bir avukat
mahkemesi tedbiri gerekmiyor ise, avukat mahkemesince ayn› ha-
reketten dolay› kovuflturma  yap›lmas›ndan vazgeçilir. Madde 114/I
bent 4 veya 5 uyar›nca tedbir konulmas›na, baflka bir nedenle ve-
rilen bir ceza veya konulan bir tedbir engel de¤ildir.

Madde 115c Avukatl›k flirketleri yöneticileri hakk›ndaki hüküm-
ler

Alt›nc› ve Yedinci K›s›m hükümleri, 195’ten 199’a kadar olan
maddeler, ayr›ca Onbirinci K›s›m hükümleri, Madde 60/I, c. 2’ye
göre bir baroya mensup kifliler hakk›nda k›yasen uygulan›r. Bu ki-
fliler bak›m›ndan avukatl›ktan ihrac›n yerini, bir avukatl›k flirketini
temsil etme ve onun ifllerini yürütme olana¤›ndan mahrumiyet al›r.

YED‹NC‹ KISIM: AVUKAT MAHKEMES‹NDEK‹ YARGILAMA 

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel hükümler

Madde 116 Yarg›lamada uygulanan hükümler

Avukat mahkemesindeki yarg›lamada afla¤›daki hükümler ge-
çerlidir. Ek olarak Mahkemeler Teflkilat Kanunu ve Ceza Usul Ka-
nunu mealen uygulan›r.

Madde 117 Tutuksuz yarg›lama

Avukat mahkemesindeki yarg›laman›n gerçeklefltirilmesine yö-
nelik olarak, avukat, ne yakalanabilir, ne tutuklanabilir ne de mah-
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keme önüne ç›kar›labilir. Avukat, ruhsal durumu hakk›nda bir ra-
por haz›rlanmas› için bir psikiyatri klini¤ine götürülemez.

Madde 117a Savunma

Avukat mahkemesi yarg›lamas›nda savunmaya iliflkin Ceza
Usul Kanununun 140. maddesi 1. f›kras›n›n 1’den 3’e kadar olan
bentleriyle 6. ve 7. bendi uygulanamaz.

Madde 117b Dosya tetkiki

Gerek baro yönetim kurulu, gerek yükümlülüklerinin ihlali ile
suçlanan avukat, mahkemeye intikal eden veya mahkemeye bir it-
ham yaz›s› ibraz› halinde intikal edecek olan dosyay› tetkik etme-
ye, hatta resmi olarak emniyet alt›na al›nm›fl delilleri görmeye yet-
kilidirler. Dosyan›n avukat taraf›ndan tetkiki hakk›nda Ceza Usul
Kanununun 147. maddesinin 2, 3, 5 ve 6. f›kralar› k›yasen uygu-
lan›r.

Madde 118 Avukat mahkemesi yarg›lamas›n›n ceza yarg›lamas›
ve para cezas›na iliflkin yarg›lamayla iliflkisi

(1) Yükümlülüklerinin ihlali ile suçlanan avukat hakk›nda, ayn›
hareketten dolay› ceza mahkemesinde bir kamu davas› aç›ld›ysa,
avukat mahkemesince hakk›nda yarg›lama bafllat›labilse de, ceza
mahkemesindeki davan›n sonuçlanmas›na kadar ertelenmek zo-
rundad›r. Ayn› flekilde, avukat mahkemesince yarg›lama süreci
bafllat›lm›fl ve yarg›lama süreci esnas›nda ceza mahkemesinde bir
kamu davas› aç›lm›fl ise, ertelenmesi gerekir. Avukat mahkemesin-
ce yürütülen yarg›lama, konuya iliflkin çeliflkili  kararlar al›nmas›-
n›n beklenilmedi¤inin anlafl›ld›¤› veya ceza yarg›lamas›nda avuka-
t›n flahs›ndan kaynaklanan nedenlerle davaya bak›lamad›¤› haller-
de sürdürülür.

(2) Avukat›n iflledi¤i bir cezai fiilden veya kamu düzenini ihlal
etmekten dolay› söz konusu yarg›lamada beraat etmesi, yarg›sal
karara konu olan vak›alar, ancak bu vak›alar bir ceza hükmü ve-
ya bir para cezas› hükmünün uygulanmas›n› gerektiren türden ol-
mad›klar› halde, avukat›n yükümlülüklerini ihlali içerdikleri takdir-
de, avukat mahkemesinde yarg›lama bafllat›labilir veya sürdürüle-
bilir.
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(3) Avukatlara iliflkin yarg›lama sürecinde verilecek karar için
ceza yarg›lama usulünde veya para cezas› yarg›lama usulünde ve-
rilen karar›n dayand›¤› vak›a tespitleri ba¤lay›c›d›r. Avukatlara ilifl-
kin yarg›lama sürecinde bir mahkeme, üyeleri, oy çoklu¤uyla do¤-
rulu¤undan kuflku duyduklar› takdirde bu tespitlerin tekrar ince-
lenmesine karar verebilir; bu  durum mahkemenin gerekçeli  ka-
rar›nda ifade edilmelidir.

(4) Avukat mahkemesindeki yarg›lamaya 1. f›kran›n 3. cümlesi-
ne göre devam ediliyorsa, kesinleflmifl kararla kapanm›fl bir yarg›-
lama sürecinin yeniden bafllat›lmas›, avukat mahkemesindeki yar-
g›lamada verilen mahkumiyet veya beraat karar›n›n dayand›¤› va-
k›a tespitlerinin ceza yarg›lamas›nda tespit olunanlarla çeliflmesi
halinde, caizdir. Yarg›laman›n yeniden bafllat›lmas›n›, savc›l›k ve-
ya avukat, ceza davas›nda karar›n kesinleflmesini izleyen bir ay
içinde talep edebilir.

Madde 118a Avukat mahkemesi yarg›lamas›n›n di¤er meslekle-
re iliflkin yarg›lamalarla iliflkisi

(1) Ayn› anda baflka bir mesle¤e iliflkin bir disiplin, onur veya
meslek ihlalinden yarg›lanan bir avukat›n yükümlülük ihlali hak-
k›nda, avukat mahkemesindeki yarg›lamada karar verilir; ancak
yükümlülük ihlali a¤›rl›kl› olarak öteki mesle¤i icra etmekle iliflkili
oldu¤u takdirde bu geçerli de¤ildir. Bu husus, öteki meslekten ih-
raç veya uzaklaflt›rma bak›m›ndan geçerli de¤ildir.

(2) Böyle bir avukata iliflkin avukat mahkemesi yarg›lamas›n›
bafllatmak niyetinde olan savc›l›k, bunu öteki meslekle ilgili sav-
c›l›¤a veya onlar aleyhinde yarg›lama bafllatmaya yetkili makamla-
ra bildirir. Öteki mesle¤e bakan savc›l›k veya yarg›lamay› bafllatan
makamlar, avukata karfl› dava açma niyetindeyse, avukata iliflkin
yarg›lamay› bafllatma yetkisine sahip savc›l›¤a bilgi verir (Madde
120, 163 c. 3). 

(3) Disiplin, onur veya meslek ihlali davalar›na bakan mahke-
me, kesinleflmifl bir kararla, ayn› anda baflka bir mesle¤e iliflkin
bir disiplin, onur veya meslek ihlalinden yarg›lanan bir avukat›n
yükümlülük ihlali hakk›nda karar vermeye yetkili oldu¤unu veya
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yetkisiz oldu¤unu beyan etti¤i takdirde, di¤er mahkemeler bu ka-
rara uymak zorundad›r.

(4) 1’den 3’e kadar olan f›kralar, avukatl›k mesle¤ini icra etme-
lerine izin verilmeyen  kamu hizmetindeki avukatlar (Madde  47)
hakk›nda uygulanamaz.

(5) Federal Noterlik Kanununun 110. maddesi sakl›d›r.

Madde 118b Avukat mahkemesi yarg›lamas›n›n ertelenmesi

Avukat mahkemesi yarg›lamas›, kanunen düzenlenmifl bir bafl-
ka yarg›lamada, avukat mahkemesindeki yarg›lama bak›m›ndan
önem arz eden bir meselede karar verilece¤i takdirde, ertelenebi-
lir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM. ‹lk derece yarg›lamas›

1. Genel hükümler

Madde 119 Yetki

(1) Avukat mahkemesi yarg›lamas›nda ilk derece mahkemesi
olarak avukat mahkemesi yetkilidir.

(2) Avukat mahkemesinin yer bak›m›ndan yetkisi, baro merke-
zine göre belirlenir. Yarg›laman›n bafllat›ld›¤› tarihteki, avukat›n
üyesi bulundu¤u baronun merkezi esas al›n›r.

Madde 120 Savc›l›¤›n ifltiraki

yarg› çevresinde avukat mahkemesinin merkezinin bulundu¤u
(Madde 119/II) eyalet yüksek mahkemesinin nezdindeki savc›l›k,
avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada savc›l›k görevlerini yeri-
ne getirir.

Madde 120a Baro ve savc›l›¤›n karfl›l›kl› aç›klamalar›

Savc›l›k ve baro yönetim kurulu, avukat mahkemesi tedbirle-
rinden biriyle Madde 114/I, bent 3’ten 5’e kadar  olan hükümlere
göre kovuflturulabilir olan avukat yükümlülüklerinin kusurlu ihlali
kuflkusunu uyand›ran avukat davran›fl›na dair malumat al›r almaz,
bu konuda karfl›l›kl› olarak birbirlerini bilgilendirirler.

2. Yarg›laman›n bafllat›lmas›
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Madde 121 Avukat Mahkemesi yarg›lamas›n›n bafllat›lmas›

Savc›l›¤›n, avukat mahkemesi nezdinde itham yaz›s›n› vermesi
ile avukat mahkemesinde yarg›lama bafllar.

Madde 122 Yarg›laman›n bafllat›lmas›na dair mahkeme karar›

(1) Baro Yönetim kurulunun bir avukat aleyhine avukat mahke-
mesinde yarg›laman›n bafllat›lmas› konusundaki talebine savc›l›k
olumlu yaklaflmazsa veya yarg›lamay› bafllatmaya karar verirse,
baro yönetim kuruluna karar›n› nedenlerini de belirterek bildirir.

(2) Baro yönetim kurulu savc›l›¤›n karar› aleyhine resmi bildi-
rimden sonraki bir ay içinde avukat mahkemesine müracaatla yar-
g›sal karar talebinde bulunabilir. Talep, avukat mahkemesi yarg›-
lamas›n›n bafllat›lmas›n› hakl› k›lan vak›a ve delilleri de içerir.

(3) Baro yönetim kurulunun talebi üzerine bir ay içinde savc›-
l›k avukat aleyhine avukat mahkemesinde yarg›lamas›n› bafllatma-
ya yönelirse, 1. f›kra anlam›nda hiçbir karar bulunmamaktad›r; bu
süre içinde  itham yaz›s› sunmazsa, baro yönetim kuruluna fikrini
aç›klama f›rsat› verir. Baro yönetim kurulu, haz›rl›k tahkikat›n›n
acilen kapanmas› nedenleri beyan›yla üç hafta içinde mümkün ve-
ya gerekli olaca¤›n› beyan eder ve savc›l›k, daha iki ay bekleye-
rek, cümle 1’de sözü edilen kararlar›ndan hiçbirini  almazsa, baro
yönetim kurulu, avukat mahkemesinden  yarg›laman›n bafllamas›-
na yönelik yarg›sal karar talebinde bulunabilir. 2.f›kra, 2.cümle uy-
gulan›r. Dilekçe, sadece a¤›r yükümlülük ihlali flüphesi, madde
114/I, bent 3’ten 5’ e kadar belirtilmifl tedbirlerden birinin al›nma-
s›na karar verilmesini hakl› k›lmaktaysa caizdir.

(4) Ceza Usul Kanunu Madde 173’ten 175’ e kadar olan hüküm-
ler, avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada k›yasen uygulan›r.

(5) Ceza Usul Kanunu Madde 172 uygulanamaz.

Madde 123 Avukat mahkemesinde yarg›laman›n bafllat›lmas›na
dair avukat talebi

(1) Avukat, savc›l›ktan kendisi aleyhine avukat mahkemesi yar-
g›lamas›n›n bafllat›lmas› talebinde bulunabilir. Bu suretle bir yü-
kümlülük ihlali flüphesinden de ar›n›r. Ancak para cezas› tehdidi
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alt›ndaki ya da para cezas›yla cezaland›r›lan bir davran›fltan (Mad-
de 57)  veya baro yönetim kurulunun ihtarda bulundu¤u bir dav-
ran›fltan ötürü (Madde 74) bu flekilde talepte bulunamaz.

(2) Savc›l›k avukat›n talebine olumlu yaklaflmazsa veya yarg›-
lamay› bafllatmaya karar verirse, karar›n›n nedenlerini avukata bil-
dirir. Nedenler aras›nda kusurlu yükümlülük ihlali  tespit olunursa
veya kusurlu yükümlülük ihlalinin bulunup bulunmad›¤›na kati bir
cevap verilmezse avukat mahkemesinden yarg›sal karar talep ede-
bilir. Savc›l›¤›n karar›n›n bildirilmesinden sonraki bir ay içinde di-
lekçe verilebilir.

(3) Avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada Ceza Usul Kanu-
nunun Madde 173/I ve III’ ü k›yasen uygulan›r. Avukat mahkeme-
si, avukat›n kusurlu bir yükümlülük ihlalinin bulunup bulunmad›-
¤›n› karar› vas›tas›yla hükme ba¤lar. Karar gerekçeli olur. Avukat
mahkemesi, avukat hakk›nda kovuflturma yap›lmas› gereken bir
yükümlülük ihlalinin bulundu¤u konusunda yeterli flüphe bulun-
du¤u kan›s›na var›rsa, avukat mahkemesi yarg›lamas›n›n bafllat›l-
mas› karar› verir. Bu karar›n uygulanmas› savc›l›¤a düfler.

(4) Avukat mahkemesi, avukat hakk›nda kovuflturma yap›lma-
s›n› gerektiren kusurlu bir yükümlülük ihlalinin bulunmad›¤› kan›-
s›nda ise, sadece yeni vak›a ve delillerle , avukat mahkemesi yar-
g›lamas›n›n bafllat›lmas› konusunda dilekçe verilebilir veya baro
yönetim kurulu vas›tas›yla ihtar verilir.

Madde 124-129 (mülga)

Madde 130 ‹tham yaz›s›n›n içeri¤i

‹tham yaz›s›nda, avukata isnat olunmufl yükümlülük ihlalini
hakl› gösteren (bu kanunun Madde 121’i ve Ceza Usul Kanununun
Madde 207/III’ü) vak›alara yer verilir. Ayr›ca, son soruflturmada
ikame edilmesi gereken deliller sunulur. ‹tham yaz›s›, avukat mah-
kemesi önünde son soruflturman›n aç›lmas› talebini içerir.

Madde 131 Avukat mahkemesinde son soruflturma aç›lmas› ka-
rar›

(1) Son soruflturman›n aç›lmas› karar›nda, avukat mahkemesi
itham›n duruflmaya girmesine izin verir.
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(2) Son soruflturma aç›lma karar›na avukat taraf›ndan itiraz
olunamaz.

(3) Son soruflturma aç›lmas›n›n reddine iliflkin karar gerekçe-
lendirilir. Savc›l›k, karar aleyhine acele itiraza baflvurabilir.

Madde 132 Ret karar›n›n kesin hüküm etkisi

Bozulabilir olmayan bir kararla son soruflturma aç›lmas› redde-
dildiyse, karar›n kesin hale geldi¤i tarihten itibaren  sadece 5 y›l
içinde ve sadece yeni vak›a  ve delillere dayanarak avukat mah-
kemesi yarg›lamas›n›n bafllat›lmas› talebi yeniden verilebilir.

Madde 133 Son soruflturma aç›lmas› karar›n›n tebli¤i

Son soruflturma aç›lmas› konusundaki karar, avukata en geç
davetiye ile birlikte tebli¤ olunur. Alman Ceza Usul Kanununun
207/III hallerinde gönderilmifl itham yaz›s› bak›m›ndan ayn› husus
k›yasen geçerlidir.

3. Avukat mahkemesinde esas duruflma

Madde 134 Avukat›n gelmemesine ra¤men esas duruflma

Avukat usulüne uygun olarak davet edilmifl ve bu davette gel-
medi¤i takdirde yoklu¤unda duruflma yap›labilece¤ine dikkat çe-
kilmiflse, mahkeme önüne ç›kmam›fl avukat›n yoklu¤unda durufl-
ma yap›l›r. Aleni davet caiz de¤ildir.

Madde 135  Aleni olmayan esas duruflma

(1) Avukat mahkemesi önündeki esas duruflma aleni de¤ildir.
Savc›l›¤›n talebi üzerine aleni olabilir. Avukat›n talebi üzerine ale-
ni olmak zorundad›r. Bu halde Mahkemeler Teflkilat Kanununun
aleniyete dair hükümleri k›yasen uygulan›r.

(2) Aleni olmayan duruflmalara, eyalet adalet iflleri idaresi tem-
silcileri, Eyalet yüksek mahkemesi baflkan› veya vekilleri, eyalet
yüksek mahkemesi nezdindeki savc›l›k memurlar› ve baro çevre-
sindeki avukatlar›n girifline müsaade edilmifltir. Avukat mahkeme-
si ilgililerin dinlenmesinden sonra di¤er flah›slar›n da dinleyici ola-
rak girmesine izin verebilir.

Madde 136 (mülga)

Madde 137 Naip hakim veya istinabe olunmufl hakim vas›tas›y-



77Alman Avukatl›k Yasas›

la delil ikamesi

Avukat mahkemesi, üyelerinden birini naip hakim tayin ederek,
tan›k veya bilirkiflinin  sorguya çekilmesi ile görevlendirebilir. Bir
di¤er avukat mahkemesi ya da sulh mahkemesini sorgu için isti-
nabe edebilir.Tan›k veya bilirkifliler, savc›l›k ya da avukat›n talebi
üzerine esas duruflmada sorguya çekilir. Ancak duruflmaya gelme-
sini çok zor ya da olanaks›z k›lan bir engeli varsa veya çok uzak
olmas›ndan ötürü duruflmaya gelmesi kendisinden  beklenemeye-
cekse, bu kural geçerli de¤ildir.

Madde 138 Tutanaklar›n yüksek sesle okunmas›

(1) Avukat mahkemesi, görevi gere¤i, takdirine göre bir tan›k
ya da bilirkiflinin avukat mahkemesi yarg›lamas›nda ya da kanuni
olarak düzenlenmifl bir di¤er yarg›lama içinde  al›nm›fl ifadesinin
yüksek sesle okunup okunmayaca¤›na  karar verir. 

(2) Mahkeme karar vermeden önce, savc› veya avukat, tan›k ya
da bilirkiflilerin esas duruflmada ifadelerinin al›nmas›n› talep ede-
bilir. Bu talebe uyulur. Ancak esas duruflmaya gelmesini çok zor
ya da olanaks›z k›lan bir engeli varsa veya çok uzak olmas›ndan
ötürü esas duruflmaya gelmesi kendisinden beklenemeyecekse,
bu kural geçerli de¤ildir.  

Talep kabul görürse, önceki ifadeye iliflkin metin yüksek sesle
mahkeme önünde okunamaz.

(3) Bir tan›k veya bilirkiflinin, bir naip hakim veya istinabe
olunmufl hakim vas›tas›yla ifadesi al›nm›flsa (madde 137), tutana-
¤›n yüksek sesle okunmas›na itirazda bulunulamaz. Savc› veya
avukat, madde 137/c.3’ e göre bir talep reddedilmifl veya talebin
reddine iliflkin gerekçeler art›k mevcut de¤ilse, yüksek sesle okun-
mas›na itiraz edebilir.

Madde 139 Avukat mahkemesi karar›

(1) Esas duruflma, müzakereyi takiben karar›n tefhimiyle kapa-
n›r.

(2) Karar, beraat, mahkumiyet veya davan›n düflmesi biçimin-
de olur.

(3) Avukat mahkemesindeki yarg›lama, Ceza Usul Kanunu Mad-
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de 260/III’ teki halin d›fl›nda düflürülebilir, e¤er

1. ruhsat son bulmufl, geri al›nm›fl ya da iptal olunmufl ise
(Madde 13’ten 16’ya kadar);

2. Madde 115b’ ye göre avukat mahkemesince kovuflturmadan
vazgeçilmiflse.

Madde 140 Zab›t katibi

(1) Avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada zab›t katibinin
görevleri bir avukat taraf›ndan yerine getirilir. Zab›t katibi baflkan
taraf›ndan, birden çok daireli avukat mahkemesi nezdindeki zab›t
katibi ise, ifli yürüten mahkemenin baflkan› taraf›ndan atan›r. Ka-
tip ataman›n gere¤ini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Baflkan, zab›t katibini ilk hizmet ediminden önce elini s›ka-
rak mükellefiyetlerini özenle ifa konusunda görevlendirir.

(3) Zab›t katibi, faaliyeti esnas›nda kendisine verilmifl bilgileri
herkese karfl› saklamakla yükümlüdür. Madde 76 k›yasen uygula-
n›r. Avukat mahkemesi daireleri baflkan›, ifade vermesine dair mu-
vafakati verir.

Madde 141 Karar sureti

Avukat mahkemesi kararlar›n›n örnek ve suretleri, avukat mah-
kemesi daireleri baflkan› taraf›ndan verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kanun yolu

1. Avukat mahkemesi kararlar›na karfl› kanun yolu 

Madde 142 ‹tiraz

Avukat mahkemesinin kararlar›na karfl› itiraz edilebilen haller-
de toplu avukat mahkemesi yetkilidir.

Madde 143 ‹stinaf

(1) Avukat mahkemesi karar› aleyhine toplu avukat mahkeme-
sinde istinaf caizdir.

(2) Avukat mahkemesinde karar›n tefhiminden sonra bir hafta
içinde yaz›l› olarak istinaf yoluna gidilir. Karar›n avukat›n haz›r bu-
lundu¤u esnada tefhimi söz konusu olmam›flsa, süre tebli¤ ile ifl-
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lemeye bafllar.

(3) ‹stinaf sadece yaz›l› olarak talep olunur.

(4) Ceza Usul Kanununun istinafa iliflkin hükümleri yan›nda bu
kanunun  Madde 134,135,137’den 139’ a kadar olan hükümleri me-
alen uygulan›r. Avukat, istinaf yoluna gitmiflse, onun yoklu¤unda-
ki duruflmaya Ceza Usul Kanununun Madde329/I, c.1 ve 2, III hük-
mü k›yasen uygulan›r. Bunun için, avukat›n usulüne uygun olarak
davet olunarak, davetiyede aç›kça yoklu¤undan ötürü ortaya ç›ka-
cak sonuçlara dikkat çekilmifl olmal›d›r. Ancak bu, avukat›n aleni
surette davet edilmifl olmas› halinde geçerli olmaz.

Madde 144 Toplu avukat mahkemesi önünde savc›l›¤›n ifltiraki

Toplu avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada savc›l›¤›n gö-
revleri, eyalet yüksek mahkemesi nezdindeki veya nezdinde toplu
avukat mahkemesinin tesis olundu¤u en yüksek eyalet mahkeme-
si nezdindeki savc›l›k taraf›ndan yerine getirilir.

2. Toplu avukat mahkemesi kararlar›na karfl› kanun yolu 

Madde 145 Temyiz

(1) Toplu avukat mahkemesi kararlar›na karfl› Federal Temyiz
Mahkemesinde temyize baflvurulmas› flu hallerde caizdir:

1. Karar, Madde 114/1, bent 4 veya 5’ e göre bir tedbiri ifade
eden bir karar ise.

2. Toplu avukat mahkemesi, savc›l›¤›n talebinin aksine madde
114/I, bent 4 veya 5’ e göre bir tedbire karar vermemifl ise.

3. Toplu avukat mahkemesi karar›nda temyiz yolunu aç›k tut-
mufl ise.

(2) Toplu avukat mahkemesi, esasl› önemde olan avukatl›k
mesleki yükümlülüklerine iliflkin meselelerle hukuki meselelere
dair karar› söz konusu oldu¤unda temyiz yolunu aç›k tutabilir.

(3) Temyiz yolunun aç›k tutulmamas›, ba¤›ms›z olarak, karar›n
tebli¤inden sonra bir ay içinde itiraz  yoluna baflvurularak bozula-
bilir. ‹tiraz toplu avukat mahkemesine yap›l›r. ‹tiraz dilekçesinde,
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temel hukuki meseleler aç›kça gösterilir.

(4) ‹tiraz karar›n kesinleflmesine engel olur.

(5) ‹tiraz çözüm olmazsa, Federal temyiz mahkemesi kararla
hükmeder. ‹tiraz oybirli¤iyle  bozulur veya reddolunursa, karar›n
gerekçeye ihtiyac› yoktur. Federal temyiz mahkemesinin itiraz› red-
detmesiyle toplu avukat mahkemesi karar› kesinleflir. ‹tiraz kabul
edilirse, itiraza iliflkin karar›n tebli¤i ile temyiz süresi ifllemeye
bafllar.

Madde 146 Temyize baflvuru ve yarg›lama

(1) Bir hafta içinde toplu avukat mahkemesi nezdinde temyize
baflvurulabilir. Süre, karar›n tefhimiyle ifllemeye bafllar. Avukat›n
haz›r bulunmad›¤› esnada karar tefhim olunmuflsa karara karfl›
temyiz süresi tebli¤ ile ifllemeye bafllar.

(2) Avukat olan taraf, temyiz taleplerini ve nedenlerini sadece
yaz›l› olarak arzedebilir.

(3) Federal Temyiz Mahkemesindeki yarg›lamaya Ceza Usul Ka-
nunu yan›nda bu kanunun  Madde 135 ve 139/III hükümleri me-
alen uygulan›r. Ceza Usul Kanununun Madde 354/II hükmündeki
hallerde ihtilaf, bir di¤er eyaletin toplu avukat mahkemesinde gö-
rüflülmek üzere  havale olunur.

Madde 147 Federal Temyiz Mahkemesi huzurunda savc›l›¤›n ifl-
tiraki

Federal Temyiz Mahkemesindeki yarg›lamada savc›l›k görevle-
rini Federal Baflsavc› yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin emniyet alt›na al›nmas› 

Madde 148 Delillerin emniyet alt›na al›nmas›

(1) Avukatl›k ruhsat›n›n son buldu¤u veya geri al›nm›fl oldu¤u
gerekçesiyle avukat mahkemesinde yarg›lama durdurulursa, avu-
katl›ktan ihraç karar› verilmesinin beklendi¤i hallerde, savc›l›¤›n,
delillerin emniyet alt›na al›nmas› talebi üzerine karar verilir. Bu ka-
rara itiraz edilemez.
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(2) Deliller, avukat mahkemesi taraf›ndan ikame edilir. Avukat
mahkemesi, üyelerinden birini delil ikamesiyle görevlendirebilir.

Madde 149 Yarg›lama

(1) Avukat mahkemesi, durdurulan yarg›laman›n avukat›n avu-
katl›ktan ihraç edilebilmesine gerekçe oluflturabilecek tüm delille-
ri resen ortaya koymak durumundad›r. Avukat mahkemesi, yarg›-
lama kapsam›n›, taleplere ba¤l› kalmaks›z›n, görevine uygun ola-
rak belirler. Mahkemenin tasarruflar›na o bak›mdan itiraz edile-
mez.

(2) Tan›klar, bu bak›mdan istisnalar getirilmifl olmad›¤› ve ye-
minsiz sorguya çekilmeye izin verilmedi¤i takdirde yemin verdiri-
lerek sorguya çekilir.

(3) Savc›l›k ve sab›k avukat, yarg›lamaya ifltirak eser. Sab›k
avukat, delilleri emniyet alt›na alma amac›na yönelik olarak tayin
ve tespit olunmufl  günlerden  haberdar edilme hakk›na,   ancak
Avrupa Birli¤i üyesi devlette veya Avrupa ekonomik çevresine ilifl-
kin antlaflmaya imza atm›fl devletlerden birinde ikamet etmekte ve
adresini avukat mahkemesine bildirmiflse, sahiptir.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM: Geçici tedbir olarak meslek ve temsil yasa¤› 

Madde 150 Yasa¤›n flart›

(1) Avukat aleyhine avukatl›ktan ihraç karar› verilmesini gerek-
tirecek sebeplerin bulunmas› flart›yla,  onun aleyhine  geçici ola-
rak  meslekten veya temsilden yasaklanma karar› verilebilir. Mad-
de 118/I, c.1 ve 2 uygulanamaz.   

(2) Avukat mahkemesindeki yarg›laman›n bafllamas› öncesi,
savc›l›k meslek ve temsil yasa¤› karar› verilmesi talebinde buluna-
bilir. Talepte, avukat›n itham edildi¤i yükümlülük ihlali delilleri ile
birlikte gösterilir.

(3) Avukat aleyhine son soruflturma aç›lmas›n› karara ba¤lama-
s› söz konusu olan ya da önünde avukat mahkemesi yarg›lamas›
yap›lan  mahkeme, duruflmaya ve  karar vermeye yetkilidir.

Madde 150a Savc›l›¤›n cebre iliflkin talebine dair yarg›lama



82 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

Baro yönetim kurulu, savc›l›k karfl›s›nda, savc›l›¤›n bir meslek
ve temsil yasa¤› karar› talep etmesi gere¤ini  ortaya koymuflsa,
madde 122 k›yasen uygulan›r. Ama madde 122/III,c.1’de belirtilmifl
süre iki hafta , madde 122/III,c.2’ de savc›l›¤›n çal›flmas›n› sürdür-
mesi için  belirtilmifl süre  bir ayd›r.

Madde 151 Murafaa

(1) Meslek ve temsilden yasaklama karar› sadece murafaal› ve-
rilebilir.

(2) Davet ve murafaaya iliflkin olarak esas duruflmay› karara
ba¤layan mahkeme önünde esas olan hükümler farkl› bir düzen-
leme getirmedi¤i  takdirde k›yasen uygulan›r. 

(3) ‹lk davette avukat›n itham edildi¤i yükümlülük ihlali ve bu-
nu hakl› gösteren vak›a ve deliller gösterilir. Ancak itham yaz›s›
avukata tebli¤ edildi ise, bu gerekli de¤ildir.

(4) Delil ikamesinin kapsam ve içeri¤ini,  savc›l›k veya avuka-
t›n talepleriyle ba¤l› olmas› gerekmeksizin,  mahkeme, görevi ge-
regi  takdir edip belirler.

Madde 152 Yasa¤a iliflkin oylama

Meslek ve temsil yasa¤› karar› oylar›n 2/3 ço¤unlu¤unu gerek-
tirir.

Madde 153 Duruflmal› yasak karar›

Mahkeme, avukatl›ktan ihraç karar› vermiflse, meslek ve temsil
yasa¤›n› da duruflmada do¤rudan müzakere edebilir ve karara
ba¤layabilir. Bu, avukat duruflmada haz›r bulunmasa dahi geçerli-
dir.

Madde 154 Karar›n tebli¤i

Karar, gerekçeli verilir.Avukata tebli¤ olunur.Avukat , karar›n
verildi¤i duruflmada haz›r bulunmad› ise, kendisine ek olarak k›sa
karar(gerekçesiz karar) derhal  tebli¤ edilir..

Madde 155 Yasa¤›n etkileri

(1) Karar tefhimle etkili olur.
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(2) Aleyhine meslek yasa¤› karar› al›nm›fl olan avukat, meslek
icra etmeye izinli de¤ildir.

(3) Aleyhine meslek yasa¤› karar›(madde 150/I) al›nm›fl olan
avukat temsilci ve vekil olarak mahkemeler, resmi makamlar, ha-
kem mahkemeleri önünde bulunamaz veya bunlarla  yaz›flmalarda
bulunamaz. Vekaletname veya alt vekaletname vermeye de izinli
de¤ildir.

(4) Aleyhine meslek ve temsil yasa¤› karar› verilmifl olan avu-
kat, avukatla temsil mecburiyeti getirilmediyse,  kendi ifllerini(da-
va ve takiplerini), eflinin veya hayat arkadafl›n›n  ve reflit olmayan
çocuklar›n›n ifllerini (dava ve icra takiplerini)yapabilir..

(5) Avukat›n hukuki fiillerinin hüküm ve sonuç do¤urmas›na,
meslek ve temsil yasa¤›yla dokunulmufl olmaz. Ona karfl› yap›lan
hukuki fiiller bak›m›ndan da ayn› husus geçerlidir.

Madde 156 Yasa¤a ayk›r› davran›fllar

(1) Aleyhine al›nm›fl meslek ve temsil yasa¤› karar›na bilerek
muhalefet eden avukat, flayet  özel flartlar alt›nda avukat mahke-
mesi yarg›lamas›n›n daha hafif bir tedbiri yeterli görülmezse avu-
katl›ktan ihraç olunur.

(2) Meslek ve temsil yasa¤›na ra¤men mahkemeler ve resmi
makamlar önünde yer alan avukat›, mahkeme ve makamlar kabul
etmez.

Madde 157 ‹tiraz

(1) Avukat mahkemesinin veya toplu avukat mahkemesinin
temsil ve meslek yasa¤› getiren karar› aleyhine acele itiraz yoluna
gidilebilir. ‹tiraz›n erteleyici etkisi yoktur.

(2) Avukat mahkemesinin veya toplu avukat mahkemesinin bir
meslek ya da temsil yasa¤› getirmeyi reddeden karar› aleyhine
savc›l›¤›n acele itirazda bulunma hakk› vard›r.

(3)‹tiraz olunmufl karar avukat mahkemesi karar› ise, acele iti-
raz› toplu avukat mahkemesi karara ba¤lar. Toplu avukat mahke-
mesi karar› ise, acele itiraz› Federal Temyiz Mahkemesi karara
ba¤lar. Ceza Usul Kanununun yan› s›ra bu kanunun 151/I ve II,  152
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ve 154 .madde hükümleri k›yasen uygulan›r.

Madde 158 Yasa¤›n yürürlük d›fl› kalmas›

Meslek ve temsil yasa¤› 

1. ‹hraç  ifade etmeyen bir karar ç›km›flsa,

2. Avukat mahkemesi önünde esas duruflma aç›lmas› reddo-
lunmuflsa,

yürürlük d›fl›d›r.

Madde 159 Yasa¤›n iptali

(1) Meslek ve temsil yasa¤›,e¤er buna iliflkin karar›n flartlar› bu-
lunmamaktaysa ya da art›k mevcut olmad›¤› ortaya ç›karsa, iptal
olunur.

(2) ‹ptale iliflkin karar›, Madde 150/III’ e göre yetkisi olan mah-
keme verir.

(3) Avukat›n yasa¤›n iptalini talep etmesi halinde yeni bir mu-
rafaa günü tespit edilebilir. Avukat›n acele itiraz›,  madde 157/I’ e
göre henüz karara ba¤lanmad› ise, avukat yasa¤›n iptalini talep
edemez. Talebi reddeden karar aleyhine itiraz caiz de¤ildir

Madde 159a Üç ayl›k süre

(1) Üç ay› aflan bir meslek ve temsil yasa¤›, özel bir güçlük ya
da tahkikat›n özel içeri¤i ya da bir di¤er önemli neden, avukat
mahkemesi yarg›lamas›n›n bafllamas›na izin vermedi¤i ve  yasa¤›n
sürmesini  hakl› ç›kard›¤› hallerde devam edebilir.

(2) 1. f›kradaki hallerde, onun devam›n› emretmemiflse, yasak
üç aydan sonra kald›r›l›r.

(3) 2. f›krada belirtilmifl sürenin bitiminden önce, toplu avukat
mahkemesine dosya ibraz edilirse, onun karar›na kadar süre iflle-
mesi durur.

Madde 159b  Yasa¤›n devam›n›n tetkiki

(1) 159a’daki hallerde, yasa¤›n sürmesi gerekli görülür veya
savc›l›k bunu talep ederse, avukat mahkemesi dosyalar› savc›l›¤›n
tahkikat› vas›tas›yla toplu avukat mahkemesine  karar vermesi için
sunar.  
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(2) Toplu avukat mahkemesi karar› öncesinde avukat› dinler.

(3) Toplu avukat mahkemesi, avukat mahkemesi  yarg›lamas›
henüz  bafllamad›¤› sürece, her defas›nda en çok üç ayda bir ya-
sa¤›n sürüp sürmeyece¤ini tetkik eder.

Madde 160 Yasa¤›n tebli¤ edilmesi

(1) Bir meslek ve temsil yasa¤› getiren karar›n onayl› sureti,
eyalet adalet iflleri idaresine  ve baro baflkan›na tebli¤ edilir.

(2) Karar›n onayl› sureti, avukat›n nezdinde mesle¤e kabul
edildi¤i mahkemeye ve avukat›n yerleflim yerindeki sulh mahke-
mesine tebli¤ edilir. Avukat ayn› zamanda noter odas›na üye ise,
onayl› suret noter odas› yönetim kuruluna da  gönderilir.

(3) Meslek ve temsil yasa¤› yürürlük d›fl› kalm›fl veya iptal
olunmufl ya da de¤ifltirilmiflse, I ve II. F›kralar k›yasen uygulan›r.

Madde 161 Temsilci tayini

(1) Aleyhine meslek ve temsil yasa¤› al›nm›fl olan avukat için,
ihtiyaç halinde eyalet Adalet iflleri idaresince  bir temsilci atan›r.
Atama öncesi, baro yönetim kurulu ve avukat dinlenir. Avukat, uy-
gun bir temsilci önerebilir.

(2) Madde 53/IV, V, c.3 ve c.4, VII-X hükümleri k›yasen uygu-
lan›r.

Madde 161a Konusu itibariyle s›n›rland›r›lm›fl temsil yasa¤›

(1) Madde 114/I, bent 4’ e göre bir tedbirin avukat aleyhine
al›nmas›na dair  zorlay›c› nedenler bulunmas› halinde, belirli hu-
kuk alanlar›nda temsilci ve kayyum olarak faaliyette bulunamaya-
ca¤›na dair geçici bir yasak, kararla getirilebilir.

(2) Madde 150/I, c.2, II, III, 150a-154, 155/I, III-V,156-160 k›ya-
sen uygulan›r.

SEK‹Z‹NC‹ KISIM: FEDERAL TEMY‹Z MAHKEMES‹NDE AVUKATLIK

B‹R‹NC‹ BÖLÜM. Genel hükümler 

Madde 162 Hükümlerin k›yasen uygulanmas›

Federal Temyiz Mahkemesinde avukatl›¤a, afla¤›daki hükümler-
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de özel hususlar öngörülmedi¤i sürece, bu kanundaki Birinci K›-
s›m’dan Yedinci K›s›m’a kadar olan hükümler uygulan›r. 

Madde 163 Federal Adalet Bakanl›¤› ve Federal Temyiz Mahke-
mesinin yetkisi

Bu kanundaki Birinci K›s›m’dan Yedinci K›s›m’a kadar olan hü-
kümlere göre, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresine birtak›m görevler yük-
lendi¤i sürece, bunlar› Federal Adalet Bakanl›¤› üstlenir. Avukat
mahkemesinin ve toplu avukat mahkemesinin yerini Federal Tem-
yiz Mahkemesi al›r. Federal Temyiz Mahkemesi baflsavc›s›, savc›l›-
¤›n görevlerini üstlenir. 

‹K‹NC‹ BÖLÜM. Federal Temyiz Mahkemesinde avukatl›¤a kabul

Madde 164 Avukatl›¤a kabulün özel flartlar›

Federal Temyiz Mahkemesine sadece avukatlar için oluflturul-
mufl seçici heyetin tespit etti¤i bir avukat kabul olunur.

Madde 165 Federal Temyiz Mahkemesinde avukatlar için seçi-
ci heyet

(1) Seçici heyet, Federal Temyiz Mahkemesi baflkan›yla hukuk
kurullar›n›n baflkanlar›ndan, ayr›ca Federal Barolar Birli¤i Baflkan-
l›¤› üyeleriyle Federal Temyiz Mahkemesi nezdindeki Baro Baflkan-
l›¤› üyelerinden oluflur. 

(2) Seçici heyetin bafl›nda Federal Temyiz Mahkemesi Baflkan›
bulunur. Baflkan, seçici heyeti toplant›ya ça¤›r›r.

(3) Toplant› davetiyesi seçici heyetin oturum gündemini içer-
meli ve üyelere toplant›dan en az bir hafta öncesinden ulaflt›r›lma-
l›d›r.

(4) Toplant›lar aleni de¤ildir. 

(5) Her toplant› tutana¤a geçer.

Madde 166 Seçim için teklif listeleri

(1) Seçim, teklif listeleri esas al›narak yap›l›r.

(2) Teklif listelerini 

1.  baronun tekliflerini esas alan Federal Barolar Birli¤i  ve
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2.  Federal Temyiz Mahkemesi nezdindeki baro 

verebilir.

(3) Teklif listelerine, otuzbefl yafl›n› doldurmufl olan ve avukat-
l›k mesle¤ini kesintisiz olarak befl y›ldan beri icra eden bir kifli al›-
nabilir. 

Madde 167 Seçici heyetin düzenledi¤i s›nav

(1) Seçici heyet, teklif edilen kiflinin Federal Temyiz Mahkeme-
sinde avukat olarak çal›flabilmek için gerekli nesnel ve kiflisel flart-
lar› yerine getirip getirmedi¤ini inceler.

(2) Seçici heyet, seçimi haz›rlamak üzere iki üyesini zab›t kati-
bi olarak görevlendirir.

Madde 167a Dosya tetkiki

(1) Teklif listesine giren avukat, seçici heyetin tutanaklar›n› tet-
kik etme hakk›na sahiptir.

(2) Avukat›n kiflisel, mesleki ve ekonomik durumu hakk›nda,
avukat›n tetkik edebilece¤i özel bir rapor düzenlenir.

(3) 58. maddenin 2. ve 3. f›kralar› k›yasen uygulan›r.

Madde 168 Seçici heyetin karar›

(1) Seçici heyet, gerek Federal Temyiz Mahkemesi mensubu
olan üyelerin gerek Federal Barolar Birli¤i  Baflkanl›¤› üyeleriyle
Federal Temyiz Mahkemesi Baro Baflkanl›¤› üyelerinin ço¤unlu¤u-
nun kat›l›m› durumunda karar alma yeterli¤ine sahiptir; basit oy
çoklu¤uyla karar verir. Oy verme ifllemi gizli yap›l›r. 

(2) Seçici heyet, Federal Temyiz Mahkemesine kabul etmek için
uygun gördü¤ü avukat say›s›n›n iki kat›n› teklif listelerinden seçe-
rek tespit eder.

(3) Aday›n ad›n›n geçmifl olmas›, onun Federal Temyiz Mahke-
mesine avukat olarak kabul edilmeyi talep etmesine yeterli bir ge-
rekçe oluflturmaz.

Madde 169 Seçim sonucunun aç›klanmas›

(1) Seçici heyetin baflkan› seçim sonucunu Federal Adalet Ba-
kanl›¤›na bildirir.
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(2) Seçici heyet, Federal Temyiz Mahkemesine avukat olarak
kabul edilmek üzere tespit etti¤i avukatlar›n baflvuru dilekçelerini
bildirim ekinde sunar. 

Madde 170 Avukatl›¤a kabul talebinin karara ba¤lanmas›

(1) Federal Temyiz Mahkemesinde avukatl›¤a kabul talebi hak-
k›nda Federal Adalet Bakanl›¤› karar verir.

(2) Avukatl›¤a kabul talebi, 33. maddenin 2. f›kras›nda belirti-
len nedenlerden biri söz konusu oldu¤u takdirde ertelenebilir.

(3) Federal Temyiz Mahkemesi  nezdindeki baro yönetim kuru-
lunun görüflüne ancak tereddütlerin  olmas› durumunda baflvuru-
lur.

(4) Kabul ifllemi hakk›nda 166. maddenin 3. f›kras› k›yasen uy-
gulan›r.

Madde 171 Avukatl›¤a kabulün münhas›rl›¤›

Bir Federal Temyiz Mahkemesi  avukat›, ayn› zamanda  bir bafl-
ka mahkemede avukatl›¤a kabul edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Federal Temyiz Mahkemesi nezdindeki avu-
katlar›n özel hak ve yükümlülükleri

Madde 172 Di¤er mahkemeler önünde görev almaya getirilen
s›n›rlamalar 

(1) Federal Temyiz Mahkemesine kabul edilmifl avukatlar, sa-
dece Federal Temyiz Mahkemesi, Federal düzeydeki  en yüksek
mahkemeler, en yüksek mahkemelerin müflterek kurulu ve Fede-
ral Anayasa Mahkemesi önünde avukat olarak görev alabilir.Avu-
katlar›n, ulus-lararas› mahkemelerin veya devletleraras› müflterek
mahkemelerin huzuruna ç›kma hakk›, bu madde kapsam›na gir-
mez. 

(2) ‹stinabe, 1.f›krada belirtilmifl mahkemelerin biri taraf›ndan
gerçeklefltirildi¤inde, istinabe olunan hakimin önünde yap›lan yar-
g›lamada, avukatlar, baflka bir mahkeme önünde de görev alabi-
lirler.
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Madde 172a ‹fl ortakl›¤›

Federal Temyiz Mahkemesine kabul edilmifl avukatlar, sadece
kendi aralar›nda ortak bir avukat bürosu halinde birlikte çal›flabi-
lirler. Bu halde birlikte çal›flan avukatlar›n say›s› ikiyi geçemez.

Madde 173 Vekil ve büro tasfiye memurunun tayini 

(1) 53. maddenin 1. f›kras›na göre vekaletin gerekli oldu¤u du-
rumlarda avukat, vekalet iflini kendi halledemedi¤i takdirde vekil,
Federal Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan tayin edilir.

(2) Federal Adalet Bakanl›¤›, sadece otuzbefl yafl›n› doldurmufl
olan ve avukatl›k mesle¤ini befl y›ldan beri kesintisiz olarak icra
eden bir avukat› vekil tayin edebilir.

(3) Büro tasfiye memurunun tayini hakk›nda da 2. f›kra k›ya-
sen uygulan›r (Madde 55). Federal Temyiz Mahkemesi nezdindeki
baro, sürmekte olan ifllerin, hak arayan› 55. maddedeki düzenle-
menin uygulanmas›ndan daha kötü bir duruma sokmayaca¤›n› ka-
n›tlad›¤› takdirde, bir tasfiye memurunun tayininden vazgeçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Federal Temyiz Mahkemesi  nezdindeki
baro

Madde 174 Kuruluflu ve yönetim kurulu

(1) Federal Temyiz Mahkemesine kabul edilmifl avukatlar, Fe-
deral Temyiz Mahkemesi  bünyesindeki baroyu oluflturur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin say›s› baro iç tüzü¤ü ile belirle-
nir. 63. maddenin 2. f›kras› uygulanmaz.

DOKUZUNCU KISIM: FEDERAL BAROLAR B‹RL‹⁄‹ 

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel hükümler 

Madde 175 Federal Barolar Birli¤inin kuruluflu ve merkezi

(1) Barolar birleflerek Federal Barolar Birli¤ini oluflturur. 

(2) Federal Barolar Birli¤inin merkezi tüzükle belirlenir.

Madde 176 Federal Barolar Birli¤inin nitelikleri

(1) Federal Barolar Birli¤i bir kamu hukuku tüzel kiflisidir.

(2) Federal Adalet Bakanl›¤› Federal Barolar Birli¤ini devlet ad›-
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na denetler. Denetim, yasa ve tüzü¤e uyulmas›, özellikle de Fede-
ral Barolar Birli¤ine devredilmifl görevlerin yerine getirilmesiyle s›-
n›rl›d›r.

Madde 177 Federal Barolar Birli¤inin görevleri

(1) Federal Barolar Birli¤i , kanunun kendisine yükledi¤i görev-
leri yerine getirmekle yükümlüdür. 

(2) Federal Barolar Birli¤inin bafll›ca görevleri flunlard›r: 

1.  Barolar›n bütününü ilgilendiren konularda barolar›n görüfl-
lerini tek tek ortaya koymak ve fikir al›flverifli do¤rultusunda ço-
¤unlu¤un görüflünü belirlemek;

2.  Barolar›n sosyal yard›m kurumlar› için yönerge ( Madde 89
/ II bent 3) haz›rlamak;

3.  Barolar›n bütününü ilgilendiren meselelerde Federal Baro-
lar Birli¤inin görüflünü yetkili mahkemeler ve resmi makamlar nez-
dinde kabulünü sa¤lamak;

4.  Barolar›n bütününü resmi makamlar ve kurulufllar nezdin-
de temsil etmek;

5.  Yasamaya kat›lan bir resmi makama, Federal Devletin bir
tüzel kiflisine veya bir Federal Mahkemeye talep üzerine bilirkifli
raporu düzenlemek;

6.  Avukatlar›n mesleki geliflimini teflvik etmek;

Madde 178 Federal Barolar Birli¤ine aidat ödeme

(1) Federal Barolar Birli¤i, kiflilerin ve fiziki yap›n›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere barolardan aidat toplar. 

(2) Aidat miktar› Genel Kurul taraf›ndan belirlenir.

(3) Genel Kurul, ekonomik yönden zor durumda olan barolara
ödemede kolayl›klar sa¤layabilir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM: Federal Barolar Birli¤inin organlar›

1. Baflkanl›k 

Madde 179 Baflkanl›¤›n kuruluflu

(1) Federal Barolar Birli¤inin bir baflkanl›¤› bulunur. 

(2) Federal Barolar Birli¤i  Baflkanl›¤›n›
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1. bir baflkan,

2. en az üç baflkan yard›mc›s› ve

3. bir sayman

oluflturur.

(3) Federal Barolar Birli¤i  Baflkanl›¤› bir iç tüzük haz›rlar.

(4) Genel kurul daha fazla baflkan yard›mc›s› seçebilir.

Madde 180 Baflkanl›k seçimleri

(1) Federal Barolar Birli¤i Baflkanl›¤›, Genel Kurul taraf›ndan Fe-
deral Barolar Birli¤i  üyeleri aras›ndan seçilir. Bir Baro Yönetim Ku-
rulu mensubu, baflkan olarak yeniden seçilebilir.

(2) Ayr›nt›lar tüzü¤ünde yer al›r. 

Madde 181 Seçimi ret hakk›

Baflkanl›k üyeli¤ini, 

1. altm›flbefl yafl›n› doldurmufl olan; 

2. son dört y›lda baflkanl›k üyeli¤i yapm›fl olan

reddedebilir.

Madde 182 Seçim dönemi ve süre dolmadan görevden ayr›lma

(1) Baflkanl›k üyeleri dört y›ll›¤›na seçilirler.

(2) Bir üye süresi dolmadan önce ayr›ld›¤› takdirde arta kalan
süre için yerine yeni bir üye seçilir. 

(3) Bir avukat baflkanl›k üyeli¤inden süresi dolmadan afla¤›da-
ki hallerde ayr›l›r:

1.  Bir baro baflkanl›¤›ndan ayr›ld›¤›nda; Federal Barolar Birli-
¤i  Baflkan› baflkanl›k görevinden ancak art›k bir baro yönetim ku-
rulu üyesi de¤ilse ayr›l›r;

2.  Görevinden ayr›ld›¤›nda. 

Avukat, görevinden ayr›ld›¤› aç›klamas›n› baflkanl›¤a yaz›l› ola-
rak vermek zorundad›r. Aç›klama geri al›namaz.

Madde 183 Baflkanl›k faaliyetinin fahri oluflu

Baflkanl›k üyeleri görevlerini karfl›l›k almadan icra ederler. An-
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cak görevleriyle ilgili olarak yapt›klar› harcamalara karfl›l›k olarak
belirli bir tazminat ve yolluk al›rlar. 

Madde 184 S›r saklama yükümlülü¤ü

Baflkanl›k üyeleriyle Federal Barolar Birli¤i görevlilerinin s›r
saklama yükümlülüklerine iliflkin olarak 76. madde k›yasen uygu-
lan›r.

Madde 185 Baflkan›n görevleri

(1) Baflkan, Federal Barolar Birli¤ini yarg›sal olan ve olmayan
alanlarda temsil eder. 

(2) Baflkan, Federal Barolar Birli¤inin ve baflkanl›¤›n ifllerinin
yürütülmesini sa¤lar, Baflkanl›¤›n ve Genel Kurulun kararlar›n› ye-
rine getirir.

(3) Baflkan, baflkanl›k toplant›lar›na ve Genel Kurula baflkanl›k
eder.

(4) Baflkan, Federal Adalet Bakanl›¤›na Federal Barolar Birli¤i-
nin ve Baflkanl›¤›n faaliyetleri hakk›nda y›ll›k yaz›l› bir rapor verir;
ayr›ca ona baflkanl›k seçimlerinin sonucunu da duyurur.

(5) Birlik tüzü¤ü ile baflkana baflka görevler de verilebilir. 

Madde 186 Sayman›n görevleri

(1) Sayman, baflkanl›¤›n talimatlar› çerçevesinde Federal Baro-
lar Birli¤inin mal varl›¤›n› yönetir. Sayman para tahsiline yetkilidir.

(2) Sayman gelir ve giderlerle mal varl›¤›n›n yönetimi konusun-
da her y›l Genel kurul  a hesap vermek zorundad›r.

2. Genel kurul

Madde 187 Üyelerin toplanmas›

Federal Barolar Birli¤i, kararlar›n› ola¤an genel kurul toplant›-
lar›nda al›r.

Madde 188 Genel kurulda barolar›n temsili

(1) Genel kurul toplant›s›nda barolar baflkanlar› taraf›ndan tem-
sil edilirler.

(2) Bir baro baflkan›, bir di¤er yönetim kurulu üyesi taraf›ndan
da temsil edilebilir.
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Madde 189 Genel kurulun toplanmas›

(1) Genel kurul, baflkan taraf›ndan ça¤r› mektubuyla toplant›ya
ça¤›r›l›r. Baflkan, en az üç baronun toplant›da görüflülmesini iste-
dikleri konuyu içeren yaz›l› baflvurular› üzerine toplant›ya ça¤r›da
bulunur.

(2) Ça¤r› mektubunda genel kurulda karara ba¤lanacak olan
konu bildirilir.

(3) Genel kurul toplant› gününden en az üç hafta önce toplan-
t›ya ça¤r›lmal›d›r. Ça¤r› mektubunun gönderildi¤i gün ile toplant›-
n›n yap›ld›¤› gün sürenin hesab›nda dikkate al›nmaz. 

(4) Acil durumlarda baflkan Genel Kurulu daha k›sa bir sürede
de toplayabilir. Bu durumda 2. f›kran›n hükmüne uyulmas› flart›
aranmaz.

Madde 190 Genel kurul kararlar›

(1) Her baro bir oya sahiptir.

(2) Genel kurulun karar alma yeterli¤ini belirten flartlar tüzük-
le düzenlenir.

(3) Genel kurul kararlar›, tüzük baflka bir  uygulama öngörme-
dikçe, basit oy çoklu¤u ile al›n›r. Ayn› fley, genel kurul taraf›ndan
yap›lan seçimler için de geçerlidir. Seçimlerde oy eflitli¤i durumun-
da kura ile karar verilir. 

(4) Genel kurul, barolara ekonomik yük getiren kararlar› sade-
ce oybirli¤i ile alabilir. Bu durum, barolar›n aidat miktar› veya bafl-
kanl›k üyelerinin giderlerine iliflkin tazminatlar›n›n ve yolluklar›n›n
karfl›lanacak miktar›na iliflkin kararlar için geçerli de¤ildir.

(5) Genel kurul kararlar› ve seçim sonuçlar› hakk›nda bir tuta-
nak tutulur. Bu tutanak, baflkan ve yazman s›fat›yla bir baflkan
yard›mc›s› taraf›ndan imzalan›r.

3. Seçim ve kararlar›n hükümsüzlü¤ü 

Madde 191 Hükümsüzlü¤ün flartlar› ve Federal Temyiz Mahke-
mesi önündeki yarg›lama 

(1) Federal Temyiz Mahkemesi, Federal Adalet Bakanl›¤›n›n ta-
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lebi üzerine baflkanl›k veya genel kurul seçimlerini veya kararlar›-
n›, bunlar kanun veya tüzük ihlal edilerek yap›ld›klar› veya kanun-
la veya tüzükle ba¤daflmayan hususlar içerdikleri takdirde, geçer-
siz veya hükümsüz ilan edebilir. 

(2) Talepte bulunan barolardan biri de olabilir; ancak baronun
bir karara iliflkin talebi, bu kararla ancak haklar›n›n ihlal edilmifl
oldu¤u durumda dikkate al›n›r.

(3) Ayr›ca  Madde 91 k›yasen uygulan›r.

4. Tüzük kurulu

Madde 191a Kuruluflu ve görevleri

(1) Federal Barolar Birli¤i nezdinde bir tüzük kurulu oluflturu-
lur.

(2) Tüzük kurulu, mesleki yükümlülükleri ve  Madde  59b’nin
hükmünü dikkate alarak, avukatl›k mesle¤inin icras›na yönelik
meslek kurallar›n› tüzük olarak ç›kar›r. 

(3) Tüzük kurulu bir iç tüzük haz›rlar.

(4) Tüzük kuruluna, oy hakk› bulunmayan üyeler olarak Fede-
ral Barolar Birli¤i Baflkan›yla baro baflkanlar›, oy hakk› bulunan
üyeler olarak da, Baro Birli¤i Genel Kurulu taraf›ndan  Madde 191b
hükmüne göre seçilen üyeler girerler.

Madde 191b Tüzük kurulunun oy hakk› bulunan üyelerinin se-
çimi

(1) Tüzük kurulunun oy hakk› bulunan üyelerinin say›s›, baro
üyelerinin say›s›na göre hesaplan›r. Baro üyesi 1.000 kifli ad›na bir
tüzük kurulu  üyesi seçilir. Belirleyici olan say›, seçimin yap›ld›¤›
y›l›n 1 Ocak tarihi itibariyle baroya kay›tl› üyelerin say›s›d›r.

(2) Tüzük kurulunun oy hakk› bulunan üyeleri, baro üyeleri ta-
raf›ndan teklif edilen üyelerin içinden kapal› zarf usulü bir oyla-
mayla gizli ve do¤rudan seçilirler. Seçim için getirilen teklifler en
az on baro üyesinin imzas›n› tafl›mal›d›r. Federal Temyiz Mahke-
mesi nezdindeki  baro üyelerine iliflkin seçim teklifleri ise, en az
üç baro üyesinin imzas›n› tafl›mal›d›r. Seçilmifl olan adaylar en çok
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oy alm›fl adaylard›r.

(3)  Madde  65 bent 1 ve 3,  Madde 66, 67, 68/I,  Madde  69/I,
II ve IV,  Madde 75, 76 k›yasen geçerlidir. Tüzük kurulunun oy
hakk› bulunan bir üyesi ayr›l›rsa, seçilmemifl üyelerden en fazla oy
alm›fl bir üye tüzük kuruluna girer.

Madde 191c Toplanma ve oy hakk›

(1) Tüzük kurulu  Federal Barolar Birli¤i  Baflkan› taraf›ndan
ça¤r› mektubuyla toplant›ya ça¤›r›l›r.

(2) Federal Barolar Birli¤i Baflkan› tüzük kurulunu, en az befl
baronun veya oy hakk›na sahip tüzük kurulu  üyelerinin dörtte bi-
rinin tüzük kurulunda görüflülecek konuyu bildiren yaz›l› baflvuru-
lar› üzerine toplant›ya ça¤›r›r. Di¤er hususlar hakk›nda  Madde 189
k›yasen geçerlidir.

Madde 191d Kurul baflkanl›¤›, karar alma

(1) Tüzük kuruluna Federal Barolar Birli¤i  Baflkan› baflkanl›k
eder. Baflkan, kurul üyeleri içinden bir zab›t katibi belirler.

(2) Tüzük kurulu, oy hakk› bulunan üyelerinin beflte üçünün
kat›l›m› durumunda karar alma yeterli¤ine sahiptir.

(3) Meslek kurallar›na iliflkin kararlar oy hakk› bulunan bütün
üyelerin ço¤unlu¤uyla al›n›r, di¤er kararlar oy hakk› bulunan üye-
lerden toplant›ya kat›lanlar›n ço¤unlu¤uyla al›n›r. Her üye bir oya
sahiptir, talimatlara ba¤l› de¤ildir ve kendi oyunu sadece flahsen
kullanabilir. Baflkas› taraf›ndan temsil edilemez.

(4) Tüzük kurulunun ald›¤› kararlar›n metni yaz›ya dökülür ve
baflkanla zab›t katibinin imzalamalar›ndan sonra Federal Barolar
Birli¤i kaleminde saklan›r.

(5) Tüzük kurulunun ald›¤› kararlar, Federal Barolar Birli¤inin
resmi tebli¤lerinin ç›kt›¤› bas›n organlar›nda yay›mlanmalar›n› ta-
kip eden üçüncü ay›n ilk günü yürürlü¤e girer.

Madde 191e Tüzük kurulu kararlar›n›n denetleme makam› tara-
f›ndan incelenmesi

Tüzük, Federal Adalet Bakanl›¤›na iletildikten üç ay sonra, Fe-
deral Adalet Bakanl›¤› tüzü¤ü ya da tüzü¤ün baz› bölümlerini ip-
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tal etmedi¤i takdirde, yürürlü¤e girer.

ONUNCU KISIM: AVUKATLARLA ‹LG‹L‹ MESELELERDE G‹DERLER

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Adalet ‹flleri ‹daresinin giderleri

Madde 192 Avukatl›¤a kabul edilmede ve bir mahkemeye ka-
bul edilmede geçerli ücretler

(1) Avukatl›¤a kabul edilmede ( Madde 6, 12) bir mahkemeye
ilk olarak kabul edilmede (Madde 18/II,  Madde 19) 250 Euro tu-
tar›nda bir ücret al›n›r. Avukat, ister tek ister birden fazla mahke-
meye kabul edilmifl olsun, ücret de¤iflmez. Avukatl›k flirketleri için
kabul ücreti 500 Eurodur. 

(2) Bundan sonra kabul olunacak her mahkeme için 60 Euro
tutar›nda bir ek ücret ödenmesi gerekir. 

(3) Avukatl›¤a kabul edilmenin veya bir mahkemeye kabul edil-
menin reddedilmesi veya talebin ( Madde 6, 19) geri çekilmesi du-
rumunda 30 Euro al›n›r.  Madde  8a/III,  Madde  9/III ve IV halle-
rinde de ayn› ifllem uygulan›r. Avukatl›k flirketleri için al›nan ücret
150 Eurodur.

Madde 193 Vekil tayin ücreti

(1) Bir vekil tayini için ( Madde 47, 53/II c. 2, III ve V,  Madde
161, 173/I) 25 Euroluk bir gider ödenir. 

(2) Avukatl›k bürosu tasfiye memurunun tayini için ( Madde 55,
173/III) gider al›nmaz.

Madde 194 Giderlerde vade, indirim veya af

(1)  Madde 192 ve 193’e göre, gidere tabi resmi ifllemin bitme-
siyle giderlerin vadesi gelmifl olur. Ancak bunlar daha önce de is-
tenebilir. 

(2) Hakkaniyet esaslar›ndan ötürü giderlerin al›nmas›ndan ta-
mamen ya da k›smen vazgeçilebilir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM: Avukat mahkemesi yarg›lamas›na ve ihtar, pa-
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ra cezas›n›n tespiti ya da ihtara karfl› avukat mahkemelerinden ka-
rar talebine karfl›l›k giderler 

Madde 195 Gider muafiyeti, harcamalar

Avukat mahkemesi yarg›lamas› için ve ihtar edilmifl veya tes-
pit edilmifl para cezas›na karfl› ( Madde 57/III) veya ihtar (Madde
74a /I) hakk›nda avukat mahkemesinden karar talebi üzerine yü-
rütülen yarg›lama için gider al›nmaz, sadece Mahkeme Giderleri
Kanunu hükümleri uyar›nca harç ödenir.

Madde 196 Avukat mahkemesi yarg›lamas›n›n bafllat›lmas› ta-
lebi giderleri

(1) Savc›l›k karar› hakk›nda yarg› karar› talebini ( Madde
123/II) geri çeken bir avukata, bu yarg›lamadan do¤an giderler
yüklenir.

(2) Baro Yönetim Kurulunun yarg› karar› talebi  Madde  122/II,
III,  Madde  150a veya  Madde  161a /II hallerinde geri çevrilirse,
talep üzerine yürütülen yarg›lamadan do¤an giderler baroya yük-
lenir.

Madde 197 Hükümlünün gider yükümlülü¤ü

(1) Avukat mahkemesi yarg›lamas›nda hüküm giymifl bir avu-
kata, bu yarg›lamadan do¤an giderlerin tamam› veya bir k›sm›
yüklenir. Ayn› fley, avukat mahkemesi yarg›lamas›n›n, avukatl›¤a
kabul olunman›n hükmünü kaybetmesi, geri al›nmas› veya iptali
dolay›s›yla durduruldu¤u ve süregelen yarg›laman›n sonucuna gö-
re avukat mahkemesince tedbir konulmas›n›n kaç›n›lmaz göründü-
¤ü durumda de geçerlidir; bu durumda avukat mahkemesi yarg›-
lama giderlerine, delilleri emniyet alt›na almak üzere yap›lan mü-
teakip yarg›laman›n ( Madde 148, 149) giderleri de eklenir. Yarg›-
lama, Madde  139/III bent 2’ye göre durdurulursa, mahkeme uy-
gun gördü¤ü takdirde, avukata yarg›lamadan do¤an giderlerin tü-
münü ya da bir k›sm›n› yükleyebilir.

(2) Avukat mahkemesi yarg›lamas›nda bir kanun yolunu geri
çekmifl veya bir kanun yoluna baflvurusu baflar›s›zl›kla sonuçlan-
m›fl bir avukata, bu yarg›lamadan do¤an giderler de yüklenir. Ka-
nun yolu k›smen baflar›l› olduysa, avukata bu giderlerin uygun bu-
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lunan bir k›sm› yüklenebilir.

(3) Kesinleflmifl bir kararla sonuçlanm›fl bir yarg›laman›n yeni-
den bafllat›lmas› talebiyle ortaya ç›kan giderler için 2. f›kra k›ya-
sen uygulan›r.

Madde 197a ‹htar edilmifl veya tespit edilmifl para cezas›na
karfl› veya avukat› ihtar hakk›nda avukat mahkemesinden karar ta-
lebi üzerine ortaya ç›kan gider yükümlülü¤ü

(1) ‹htar edilmifl veya tespit edilmifl para cezas›na karfl› veya
avukat› ihtar hakk›nda avukat mahkemesinden karar talebi, neden
gösterilmeksizin geri çevrildi¤i takdirde,  Madde  197 / I c. 1 k›ya-
sen uygulan›r. Avukat mahkemesi, avukat› ihtar›n avukat mahke-
mesince tedbir konulmas› dolay›s›yla etkisiz kald›¤›n› tespit eder-
se (Madde  74a / V c. 2) veya ihtar hakk›ndaki mahkeme karar›n›
Madde  74a / III c. 2’ye göre kald›r›rsa, avukata, uygun gördü¤ü
takdirde,  yarg›lamadan do¤an giderlerin tümünü ya da bir k›sm›-
n› yükleyebilir.

(2) Avukat, avukat mahkemesinden karar talebini geri çekerse
veya talebi geçersiz kabul edilirse, Madde 197 / II c. 1 k›yasen ge-
çerlidir. 

(3) ‹htar edilmifl veya tespit edilmifl para cezas› kald›r›l›rsa,
avukat›n zorunlu harcamalar› baroya yüklenir. Ayn› fley, ihtar hak-
k›nda mahkeme karar›n›n,  Madde  74a / III c. 2’deki hal d›fl›nda,
kald›r›lmas› veya avukat›n avukat mahkemesi yarg›lamas›nda be-
raat etmesinden veya  Madde  115a / II c. 2’deki nedenlerden do-
lay› ihtar›n etkisizli¤inin tespit edilmesi durumunda da geçerlidir (
Madde  74a / V c. 2).

Madde 198 Baronun sorumlulu¤u

(1) Ne avukata ne de üçüncü kiflilere yüklenebilen, ne de avu-
kat taraf›ndan ödenebilen  giderler, avukat›n mensubu oldu¤u ba-
roya yüklenir.

(2) Avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada, baro, tan›k ve
bilirkifli giderlerinin karfl›lanmas›nda, Ceza Usul Kanunu gere¤ince
devlet garantisinin öngörüldü¤ü kadar›yla sorumluluk tafl›r. Ça¤›-
r›lan kiflilerin ikamet yerinin daha uzak olmas› durumunda bu ki-
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flilere, talepleri üzerine avans sa¤lan›r.

Madde 199 Avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada gider
tespiti

(1) Avukat›n, avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada karfl›la-
mas› gereken giderler, avukat mahkemesi dairesi baflkan› taraf›n-
dan mahkeme karar›yla tespit edilir. 

(2) Avukat, tespit karar›na karfl›, karar›n tebli¤i ile bafllayan iki
haftal›k kesin mehil içinde itirazda bulunabilir. Bunun hakk›nda,
baflkan›n›n karar verdi¤i avukat mahkemesi karar verir. Avukat,
avukat mahkemesinin karar›na acele itirazda bulunabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Avukatl›¤a kabule iliflkin yarg› karar› taleple-
rine, seçim ve kararlara dair yarg›lama giderleri

Madde 200 Gider tarifesinin uygulanmas› 

Mesle¤e kabul konular›ndaki yarg› karar› talepleri ile seçimle-
rin geçersizli¤i veya kararlar›n hükümsüz oldu¤una dair yarg› ka-
rar› talepleri üzerine gerçeklefltirilen  yarg›lamadaki (Madde  37-
42, 91, 191) gider ve harcamalar, gider tarifesine göre tahsil olu-
nur. Ancak tarifenin Madde 8/II, III hükümleri uygulanmaz.

Madde 201 Baronun ve baflvuruda bulunan›n gider yükümlülü-
¤ü

(1) Yarg› karar› talebi geri al›n›r, reddedilir veya geçersiz bulu-
nularak kabul edilmezse, yarg›lama giderleri talepte bulunana
yüklenir.

(2) Yarg› karar› talebi kabul edilirse, madde 38’ deki halde yar-
g›lama giderlerini baro üstlenir, madde 39’ daki halde ise, harca-
ma ve giderler tahsil olunmaz.

(3) Bir seçimi geçersiz veya bir karar› hükümsüz olarak aç›kla-
maya (Madde 91,191) dair talep kabul edilir ise,  yarg›lama gider-
leri baroya yüklenir.

Madde 202 Yarg›lama giderleri

(1) ‹lk derece yarg›lamas› bak›m›ndan giderlerin tümü tahsil
edilir.
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(2) ‹fllem de¤eri, gider tarifesinin 30/II hükmüne göre tespit
edilir.

(3) ‹tiraz yarg›lamas›ndaki giderler, ilk derece yarg›lamas›nda-
ki gibi tahsil edilir.

(4) Mahkeme karar vermeden önce talep veya itiraz geri al›n›r-
sa, tam giderlerin yar›s›n›n indirimine gidilir. Ayn› husus, talep ya
da itiraz›n geçersiz bulunarak retdi halinde de geçerlidir.

Madde 203 ‹tirazlara iliflkin karar

(1) Giderlerin yekunu aleyhine olan itirazlar› daima toplu avu-
kat mahkemesi karara ba¤lar.

(2) Toplu avukat mahkemesi karar›na itiraz edilemez.

ONB‹R‹NC‹ KISIM: AVUKAT MAHKEMELES‹ TEDB‹R VE
G‹DERLER‹N‹N ‹CRASI. S‹LME

Madde 204 Avukat mahkemesi tedbirlerinin icras›

(1) Avukatl›ktan ihraç (Madde 114/I,bent 5) karar›, kesinleflme-
siyle etki yarat›r. Hüküm giyen avukat, kesinleflmeye dair belgenin
teçhiz olundu¤u karar metninin onayl› bir suretine dayan›larak
avukatlar levhas›ndan silinir.

(2) K›nama ve uyar› (madde 114/I, bent 1 ve 2 ), karar›n kesin
hüküm halini almas›yla icra edilebilir hale gelir.

(3) Para cezas›, avukat mahkemesi daire baflkan› taraf›ndan,
kesinleflmeye dair belgenin teçhiz olundu¤u karar metninin onay-
l› bir sureti, özel hukuk uyuflmazl›klar›na dair kararlar›n icras› ko-
nusundaki hükümlere göre düzenlenir. Bu para cezalar› baro ka-
sas›na girer ve bunlar›n  icras› baro taraf›ndan sa¤lan›r.

(4) Para cezas›n›n takibi, avukat taraf›ndan kesinleflmifl ihraç
karar› gere¤i avukatl›ktan ayr›lm›fl oldu¤u ileri sürülerek engelle-
nemez.

(5) Vekil ve kayyum olarak belirli hukuk alanlar›nda faaliyette
bulunma yasa¤› (Madde 114/I, bent 4) karar›n kesinleflmesiyle et-
kili hale gelir. Yasak süresinden Madde 150 ve 161a’ya göre dü-
zenlenmifl geçici yasa¤›n süresi mahsup edilir.
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Madde 205 Giderlerin takibi

(1) Avukat mahkemesi önündeki yarg›lamada gerçekleflmifl gi-
derler, tespit karar› gere¤ince (Madde 199) Madde 204/III k›yasen
uygulanarak takip edilir.

(2) Federal Temyiz Mahkemesi veya toplu avukat mahkemesi
önünde gerçekleflmifl giderler, yarg›lama giderlerinin takibinde ge-
çerli olan hükümlere göre tahsil edilir. Toplu avukat mahkemesi
önünde gerçekleflmifl giderler, toplu avukat mahkemesinin nezdin-
de tesis olundu¤u eyalet yüksek mahkemesinin yetkili icra maka-
m›nca takip edilir.

(3) Madde 204/IV k›yasen uygulan›r. 

Madde 205a  Silme

(1) Avukata iliflkin tutulmufl dosya kay›tlar› befl y›l sonra, uya-
r› ve para cezas›na dair kay›t on y›l sonra silinir. Avukat mahke-
mesi tedbirleri çerçevesinde yap›lm›fl ifllemler, avukata iliflkin tu-
tulmufl belgelerden ç›kar›l›r ve yok edilir. Sürenin geçmesinden
sonra, bu tedbirler, di¤er avukat mahkemesi tedbirlerinde dikka-
te al›namaz.

(2) Süre, avukat mahkemesi tedbirinin kesin hale geldi¤i gün
bafllar.

(3) Süre, avukat aleyhine ceza davas›, avukat mahkemesi ve-
ya mesleki yarg›lama veya disiplin yarg›lamas› karara ba¤lanm›fl
olmad›¤› takdirde, bitmez. Bir di¤er mesleki mahkeme tedbiri ve-
ya avukat noterlerde disiplin tedbirinin önem tafl›d›¤› halde, para
cezas›na iliflkin karar henüz icra edilmemiflse, süre bitmez.

(4) Sürenin bitmesinden sonra, avukata, art›k avukat mahke-
mesi tedbirinin bir etkisi olmaz.

(5) 1’den 4’e kadar olan f›kralar, baro yönetim kurulunun ihta-
r›  bak›m›ndan k›yasen geçerlidir. Süre befl y›ld›r.

(6) Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararlar› veya di¤er cezai
eylemlerden, kamu düzenine ayk›r›l›ktan veya avukat mahkemesi
tedbiri veya ihtar verilmesini gerektirmeyen mesleki yükümlülük
ihlalinden ötürü yap›lan yarg›lamalara iliflkin kay›tlar, ayr›ca baro
kay›tlar›, befl y›ldan sonra avukat›n talebi üzerine silinir. F›kra 1,
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c.2, f›kra 2 ve 3 k›yasen uygulan›r.

ON‹K‹NC‹ KISIM. D‹⁄ER ÜLKELER‹N AVUKATLARI

Madde 206 ‹kamet

(1) Dünya ticaret örgütüne üye bir devletin mensubu olarak, bu
kanun hükümlerine göre, avukatl›k e¤itimine ve avukatl›k mesle-
¤inin yetkilerine uygun bir meslek icra eden bir kifli, menfle dev-
letin meslek unvan› alt›nda, menfle devletin alanlar›nda ve Devlet-
ler Hukuku alan›nda hukuki faaliyette bulunmak üzere,  talep üze-
rine ve ikametinin bulundu¤u yerin barosuna kay›tl› olmas› flart›y-
la, Almanya’da geçici veya sürekli yerleflmeye yetkilidir. Federal
Adalet Bakanl›¤›, Eyalet Temsilciler Meclisinin onay›n› almaks›z›n,
tüzük vas›tas›yla, avukatl›k e¤itimine ve avukatl›k mesle¤inin yet-
kilerine uygun meslekleri  belirlemeye yetkilidir.

(2) Bu kanun hükümlerine göre, avukatl›k e¤itimine ve avukat-
l›k mesle¤inin yetkilerine uygun bir mesle¤i icra eden di¤er dev-
let mensuplar› hakk›nda 1.f›kra, hukuki faaliyetin menfle devletin
hukukuyla s›n›rl› olarak, menfle devletle karfl›l›kl›l›¤›n garanti edil-
mifl olmas› flart›yla k›yasen geçerlidir. Federal Adalet Bakanl›¤›,
Eyalet Temsilciler Meclisinin onay›n› almaks›z›n, tüzük vas›tas›yla,
avukatl›k e¤itimine ve avukatl›k mesle¤inin yetkilerine uygun mes-
lekleri  belirlemeye yetkilidir.

Madde 207 Prosedür, Mesleki Konum

(1) Baroya kabul konusunda Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi karar
verir. Talebe, menfle devlette yetkili makamlar›n mesle¤e mensu-
biyete dair  verdikleri belge eklenir. Bu belge, Eyalet Adalet ‹flleri
‹daresine her y›l yeniden sunulur. Baro üyesi, bu yükümlülü¤ü ye-
rine getirmezse veya Madde 206/II’ deki flartlar ortadan kalkarsa,
baroya kabul iptal edilir.

(2) Talebe iliflkin karar, baroya kay›tla kazan›lan hukuki statü
ve baroya kayd›n geri al›nmas› veya iptali bak›m›ndan, bu kanu-
nun 2. k›sm›  4-6, 12, 18-27 ve 29-36 madde hükümleri istisnas›y-
la, 3. , 4., 6., 7., 10., 11., ve 13. k›s›mlar› mealen geçerlidir. Mad-
de 114/I, bent 4’ e göre olan temsil yasaklar› ve madde 150 ve
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161a da uygulan›r. Avukatl›ktan ihraç yerine (madde114/I,bent 5),
bu kanun kapsam›nda yabanc›  hukuki meselelerin düzenlenmesi
yasa¤› devreye girer; bu karar›n›n kesinleflmesiyle hükümlünün
baro üyeli¤i düfler.

(3) Avukat, mesle¤e kabul edildi¤i baro bölgesinde büro edi-
nir. Bu yükümlülü¤ün gere¤ini üç ay içinde yerine getirmemesi ve-
ya büroyu kapatmas› hallerinde, ruhsat› iptal edilir.

(4) Avukat, meslek unvan›n› menfle devleti belirten bir aç›kla-
mayla birlikte kullan›r. Avukat, meslek çevresinde "baro üyesi" ni-
telemesini kullanmaya yetkilidir.

ONÜÇÜNCÜ KISIM: ‹NT‹KAL VE KAPANIfi HÜKÜMLER‹ 

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: ‹ntikal hükümleri

Madde 208  Üst derece idari hizmet yeterli¤i olan aday

Bu yasan›n yürürlü¤e girdi¤i s›rada yap›lan tetkikler sonucu ge-
nel idari yarg›daki bir mahkemede  asli hakimlik görevi alabilecek
olan adaylar›n avukatl›¤a kabul edilmeleri, madde 4 ‘teki flart› ye-
rine getirmediklerinden dolay› reddedilemez.

Madde 209 Hukuksal Dan›flma Kanununa göre ruhsat sahiple-
rinin baro üyeli¤i

(1) Hukukun gerçeklefltirilmesi teminine yönelik ifllemlerde bu-
lunmak konusunda istisnas›z bir izne veya  sosyal hukuk ve sos-
yal güvenlik hukuku istisnas› alt›nda verilmifl  bir izne sahip ger-
çek kifliler, ikamet yerlerindeki baroya  kabul edilmeyi isteyebilir.
Bunlar, meslek çevresinde "baro üyesi" nitelemesini kullanabilir.
Talebe iliflkin karar, baroya kay›tla kazan›lan hukuki statü ve ba-
roya kayd›n geri al›nmas› veya iptali bak›m›ndan, bu kanunun 2.
k›sm›  4-6, 12, 18-27 ve 29-36 madde hükümleri istisnas›yla, 3. ,
4., 6., 7., 10., 11., ve 13. k›s›mlar› mealen geçerlidir. Ruhsat sahi-
bi, Madde 43c/I, c.2’de düzenlenmifl alanlar›n en fazla ikisini "uz-
manl›k alan›" olarak gösterebilir.

(2)Ruhsat sahibinin baflvurusu üzerine  baroya kabul iptal edi-
lir. ‹ptal, hukuki ifllemlerde bulunmas›na etki etmez. Ruhsat  sahi-
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bi aleyhine avukat mahkemesi yarg›lamas›  son bulmad›kça ipta-
le iliflkin karar ertelenir.

(3)Yerleflim yeri de¤iflikli¤i halinde ruhsat sahibinin talebi üze-
rine sadece ruhsatta belirlenmifl yer de¤ifltirilir.  Yerleflim yeri  ola-
rak yeni seçilmifl yerin  içinde bulundu¤u Eyalet  Adalet ‹flleri ‹da-
resi, de¤ifliklik üzerinde karar verir. Madde  33/II mealen uygula-
n›r. De¤ifliklikle ruhsat sahibi bundan böyle, yetkili baronun üye-
sidir. 

(4)13. Aral›k 1935 tarihli (‹mparatorluk Resmi Gazetesi I, sayfa
1481)Hukuksal Dan›flma Kanununun yürütülmesine dair  tüzü¤ün
Madde 1/ I,c.2’ ne göre verilmifl flube ve harici görüflme günleri ka-
bul günleri konusundaki izinler sakl›d›r. Yarg› menfaatinin gerek-
tirmesi halinde , Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi bu izni iptal edebilir.   

(5) Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, ifllemlerle hukuk tesisi  konu-
sunda verilmifl izni, izin sahibinin yerleflim yerinde üç aydan daha
uzun bir süredir faaliyette bulunmad› ise ve ikamet yeri de bilin-
memekte ise, iptal edebilir.

Madde 210  Uzman avukat s›fat›n›n kullan›m›na dair önceden
verilmifl  izinler

29 Ocak 1991 tarihli Avukat ve Noterlerin Meslek Hukukunun
De¤ifltirilmesi Kanununun( Federal Resmi Gazete I, sayfa 150) yü-
rürlü¤ü esnas›nda  baro vas›tas›yla uzman avukat olarak idare hu-
kuku, vergi hukuku, ifl hukuku veya sosyal hukuk avukat› olarak
izin alm›fl avukatlar, bu alanlarda gerekli bilgiye sahip olduklar›
konusunda baflkaca delile ihtiyaç duymazlar

Madde 211 Dikkate al›nmayacak mahkumiyetler   

Avukatl›¤a kabul  konusundaki talep üzerine verilecek   karar-
da, ret gerekçesi ( Madde 7, bent 2-4) olarak,  30 Ocak 1933’ten
8 May›s 1945’ e kadar olan zaman dilimi içinde ç›km›fl ve salt ve-
ya a¤›rl›kl› olarak ›rksal, siyasal veya dinsel sebeplere dayanmak-
ta olan mahkumiyet karar›  dikkate al›namaz.

Madde 212 Bir mahkemeye kabulün sonradan gerçekleflmesi

(1) Bu kanun yürürlü¤e girdi¤i s›rada  yürürlük alan› içinde yer-
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leflim yeri olan veya sürekli ikamet eden  ve burada avukatl›k yap-
mak isteyen, henüz bir mahkemede mesle¤e kabul edilmifl olma-
yan bir avukat, kanunun yürürlü¤e girmesinden sonraki üç ay için-
de mesle¤e kabul edilmeyi (Madde 18/I) talep eder. Avukat›n bu
ruhsat›n› bir y›l içinde etkin hale getirmifl olmamas› halinde, avu-
katl›¤a kabul düfler. Bu süre içinde  Madde 40 vd’ na göre bir da-
va görülmekte ise, avukatl›¤a kabul, ancak  mahkemede  kabul
edilmek için yapt›¤› talebin kesin olarak reddiyle düfler.

(2) Bu kanunun yürürlü¤e girmesinden sonra yerleflim yerini
veya ikametini bu kanunun yürürlük alan› içinde elde ederse, 1.f›k-
ra k›yasen geçerlidir. 1. f›krada gösterilmifl sürenin ifllemesi, avu-
kat›n yerleflim yerini kurdu¤u veya sürekli oturma yerini elde etti-
¤i tarihte bafllar.

(3) Bu kanunun yürürlük alan› içinde yerleflim yeri veya sürek-
li oturma yeri sahibi olup da  orada henüz bir mahkemeye kabul
edilmemifl olan bir avukat, bir mahkemeye kabulü etkin hale gel-
mifl olmad›¤› veya avukatl›¤a kabulü 1. f›kra 2. cümleye göre he-
nüz düflmüfl olmad›¤› sürece, yerleflim yeri veya sürekli ikametinin
bölgesi içinde bulundu¤u baronun mensubudur. Ancak bu süreye
iliflkin aidatlar›  baroya ödemekle yükümlü de¤ildir.

Madde 213 ‹kamet yükümlülü¤ünden muafiyet

(1) 30 Ocak 1933’ ten 8 May›s 1945’ e kadar olan zaman dili-
mi içinde ›rksal, siyasal veya dinsel nedenlerle yurt d›fl›na ç›kmak
zorunda kalm›fl olanlar ve orada halen ikamet etmekte olan avu-
katlar veya adaylar madde 27’ deki yükümlülükten muaft›r.

(2) 1.f›kradaki durumlarda bir adaydan, avukatl›¤a kabul edil-
dikten sonra derhal yemin etmek üzere mesle¤e kabul edildi¤i
mahkemede bulunmas› beklenemeyecekse, yemin (Madde 26)  et-
tirmeye yetkili bir Alman konsolosu önünde de yemini eda edebi-
lir. Mahkeme, yemin konusunda konsolosu görevlendirir. Ayr›ca
Madde 26 da k›yasen uygulan›r.

Madde 214 (mülga)

Madde 215 Baronun varl›¤›n› korumas›

(1) Merkezi eyalet yüksek mahkemesi çevresi içinde bulunma-
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yan Avukatl›k Kanununun yürürlü¤e girdi¤i tarihte mevcut  baro-
lardan, kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren 6 ay içinde tasfi-
yesini karara ba¤lam›fl olmayanlar›, varl›klar›n› korur. 

(2) 8 Eylül 1998’ de Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde bulunan, eya-
let yüksek mahkemesi çevresinde Madde 60/ II’ye ayk›r› olarak
merkezi bulunmayan barolar, varl›klar›n› korumufltur.

Madde 216-220 (mülga)

Madde 221 Kabul kurumu olarak Federal Barolar Birli¤i 

Federal Barolar Birli¤i, Anayasan›n 131.maddesi 11 Eylül
1957tarihli metni (Federal Resmi Gazete I, sayfa 1297)  kapsam›-
na giren  kiflilerin Hukuki ‹liflkilerini Düzenlenme Kanununun  61.
maddesi anlam›nda ‹mparatorluk Barosuna (yukar›da belirtilen ka-
nunun 2.Maddesi, 1. f›kras›na ek A, Numara 54) tekabül eden "il-
gili kurum"dur. En üst  resmi makam, Federal Adalet Bakanl›¤›d›r.

Madde 222 (mülga)

‹K‹NC‹ BÖLÜM. Kapan›fl hükümleri

Madde 223  Hukuksal korumaya iliflkin tamamlay›c› hükümler

(1) Bu Kanuna  veya bu kanun gere¤ince ç›kar›lm›fl tüzüklerden
birine göre yap›lm›fl idari muameleler, aç›k flekilde kat’i de¤ilse,
toplu avukat mahkemesinin  karara ba¤lad›¤›  yarg› karar› talebi
arac›l›¤›yla iptal edilir.‹dari muamelenin tebli¤inden sonra bir ay
içinde talepte bulunulur. Talep, sadece idari muamelenin hukuka
ayk›r› olmas› nedeniyle talepte bulunan›n  haklar›n› engelledi¤i
hususuna  dayand›r›l›r. Madde 39/III k›yasen uygulan›r.

(2) ‹dari muamele yap›lmas› talebi, yeterli neden olmaks›z›n  3
ay içinde karara ba¤lanmad›¤› takdirde de, yarg› karar› talebinde
bulunulabilir.  Talep süresiz  geçerlidir.

(3) Toplu avukat mahkemesi karar› aleyhine Federal Temyiz
Mahkemesine acele itirazda bulunulabilir. Bunun için toplu avukat
mahkemesi karar›nda acele itirazda  bulunulabilece¤ini kabul et-
mifl olmal›d›r. Toplu avukat mahkemesinin acele itirazda bulunu-
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labilece¤ini kabul etmesi, temel hukuki meselelere iliflkin karar
vermifl olmas› halinde  mümkündür.

(4) Toplu avukat mahkemesindeki yarg›lama bak›m›ndan  Mad-
de 37 ve 39-41, Temyiz Mahkemesi önündeki yarg›lama bak›m›n-
dan  Madde 42/IV-VI, giderler bak›m›ndan Madde 200-203 k›yasen
geçerlidir.

Madde 224 Yetkilerin sonradan oluflturulmufl resmi makamla-
ra devri

Federal Adalet Bakanl›¤› ve Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresi, kanu-
nun  kendilerine verdi¤i yetkileri, sonradan oluflturulmufl resmi
makamlara devreder.

Madde 224a Yetkilerin barolara devri

(1) Eyalet hükümetleri; Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresine bu kanun
gere¤ince düflen görevleri ve yetkileri tamamen veya k›smen ba-
rolara tüzük arac›l›¤› ile devretmeye yetkilidir. Bu kanunun  4. K›s-
m›n›n 1 ve 3. bölümlerine, 5. K›sm›n  1 ve 2. bölümlerine göre
olanlar bak›m›ndan bu, geçerli de¤ildir.Eyalet hükümetleri bu yet-
kiyi Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresine devredebilir.

(2) Yetkiler devredildi¤i takdirde, baro olaylar› soruflturmakla
yetkilidir ( Madde 36a). Baro, Federal Sicil Kanunu Madde 41/I’ e
göre bu amaca yönelik her türlü  bilgiyi, resmi baflvuruda buluna-
rak almaya izinlidir. Di¤er  yarg›lamalarda öngörülmüfl istima, bi-
lirkifli görüflleri veya baronun bilgilendirilmeleri bu durumda uygu-
lanmaz.

(3) Baro, avukat›n mesle¤e kabul edildi¤i mahkemeyi, avukat-
l›¤a kabul, kabulün geri al›nmas› veya iptali ( Madde 31 ve 36),
avukat›n ölümü, izin verilmesi veya iznin madde 28/I ve II’ ye gö-
re iptali, muafiyet veya bunun madde 29a/II, III, c.2’ ye göre ipta-
li hususlar›nda bilgilendirir. Avukat ayn› zamanda noter odas› üye-
si ise, kabulün geri al›nmas› derhal noter odas› ile Eyalet Adalet
‹flleri ‹daresine bildirilir.

(4) I.f›kraya göre baroya devrolunm›fl görev ve yetkiler, Yöne-
tim kuruluna ait olur. Yönetim kurulu, bunlar› Madde 73//III’ün ak-
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sine üyelerine   devredebilir. Yetkiler devredildi¤i takdirde, baro
genel kurulu madde 192-194’ ün aksine idari giderlerin tahsilini,
bunlar›n miktar ve vadelerini belirleyebilir.

(5) Yetki ve görevlerin baroya devri halinde, kabul meselelerin-
de, yarg› karar› tesisine yönelik taleplerde yarg›lama bak›m›ndan
madde 37-42 afla¤›daki hallerde geçerlidir.

1. Baro karar vermifl oldu¤u takdirde, onun aleyhine yarg› ka-
rar› talebinde ( Madde 39) bulunma.

2. Eyalet Adalet iflleri idaresi yerine baronun devreye girmesi
(Madde 41/III-IV)

3. Toplu avukat mahkemesi, baro kararlar›na itiraz edilmesi ha-
linde, Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresine görüfl bildirme imkan› verir

4. Eyalet Adalet iflleri idaresi, ilk derecede yarg›lamaya ifltirak-
ten ba¤›ms›z olarak itiraz hakk› sahibidir (Madde 42/II) Baro, tüm
hallerde itiraza yetkilidir.

(6) Avukat, ayn› zamanda noter odas› üyesi ise, madde 28’ de-
ki halde  öncelikle Eyalet Adalet ‹flleri ‹daresinin onay›n› almal›d›r.

Madde 225 Eyalet mahkemeleri ve resmi makamlar› önünde
avukatlar›n görev al›fl›

(1) Eyalet kanun koyucusunun hakem veya di¤er sulh daireleri
(koruma ve cezaland›rma makamlar›) önündeki yarg›lamada vekil
ve kayyumlar›n ihrac›n› öngörme yetkisi sakl›d›r. Eyalet hukuku
hükümlerine göre vekil  veya kayyumlar›n reddi imkan› varsa, bu
avukatlar bak›m›ndan geçerli olmaz.

(2) Halihaz›r eyalet hukuku hükümleri, bir eyaletin mahkeme-
leri veya resmi makamlar› önünde görev almay› sadece o eyaletin
mahkemelerinde mesle¤e kabul edilmifl  avukatlara tan›d›¤› tak-
dirde, bir di¤er eyaletin mahkemelerinde avukatl›¤a kabul edilmifl
avukatlar da görev alabilir.

Madde 226 Eyalet ve eyalet yüksek mahkemelerinde eflzaman-
l› mesle¤e kabul

(1) Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte bir eyalet yüksek mah-
kemesiyle bir eyalet mahkemesinde mesle¤e kabul edilmifl olan
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veya bir eyalet mahkemesinde mesle¤e kabul edilmifl olan ve bir
eyalet yüksek mahkemesinde vekaleten ifl yürütmeye yetkili olan
kifli, bu haklar› muhafaza eder.

(2) Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,Bremen, Hamburg, Sa-
arland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen eyaletlerindeki eyalet
mahkemelerine kabul edilmifl avukatlar,  talep üzerine, ilk derece-
deki bir mahkemeye 5 y›l süre ile kabul edilmifl olmalar› flart›yla,
ayn› zamanda  daha yüksek dereceli mahkeme olan  eyalet yük-
sek  mahkemesine de  kabul edilebilirler. 

Madde 227 En yüksek eyalet mahkemesinde efl zamanl› kabul

(1) Mahkemeler Teflkilat Kanununun Uygulanmas›na Dair Kanu-
nun  8. maddesi  gere¤ince, bir eyalette en yüksek eyalet mahke-
mesi kurulmuflsa, bu eyaletin eyalet yüksek mahkemesine kabul
edilmifl olan avukatlar, en yüksek eyalet mahkemesinde de mes-
le¤e kabul edilmifl say›l›rlar.

(2) En yüksek eyalet mahkemesi nezdinde avukatlar listesi tu-
tulmaz.

Madde 227a (mülga)

Madde 227b (mülga)

Madde 228 En yüksek eyalet mahkemesi  vas›tas›yla  yetkili
avukat mahkemesinin veya toplu avukat mahkemesinin tespiti

(1) Birden fazla avukat mahkemesi aras›nda yetki konusunda
uyuflmazl›k ç›km›flsa veya somut olayda yetkili avukat mahkeme-
sinin faaliyeti hukuken veya fiilen engellendiyse, yetkili avukat
mahkemesini, söz konusu  eyalette en yüksek eyalet mahkemesi
kuruldu ise, Federal Temyiz mahkemesi yerine bu mahkeme tes-
pit eder. Ancak bu, yetki konusundaki uyuflmazl›¤›n ifltirakçisi
avukat mahkemeleri veya faaliyette bulunmas› engellenmifl avukat
mahkemesinin bulundu¤u eyalet içinde en yüksek mahkemenin
kurulmufl olmas› halinde geçerlidir.

(2) Yetkili toplu avukat mahkemesinin  tespitinde de, 1. f›kra
k›yasen uygulan›r.

Madde 229 Tebli¤lerde usul
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Tebli¤lerde usul bak›m›ndan Hukuk Usulü Kanunu hükümleri
k›yasen geçerlidir.

Madde 230 Hukuk Usulü Kanunu de¤iflikli¤i (bas›lmam›fl)

Madde 231 Hukuk Usulü Kanunu de¤iflikli¤i (bas›lmam›fl) 

Madde 232 Hükümlerin ilgas› ( bas›lmam›fl)

Madde 233 Geçmiflteki ‹mparatorluk Barosunun Halefi

(1) Federal Barolar Birli¤i, geçmiflteki ‹mparatorluk Barosunun
halefidir.

(2) Federal barolar birli¤i, kanunla baflkaca bir düzenleme ya-
p›lm›fl de¤ilse, ‹mparatorluk Barosunun  malvarl›¤› haklar›na ilifl-
kin hak ve yükümlülüklerine halef olur. Ancak sadece üstlenilmifl
malvarl›¤› ile sorumludur. Kanuni mirasç› olarak hazinenin miras›
iktisab› konusundaki Medeni Kanun hükümleri k›yasen uygulan›r.

(3) Malvarl›¤› de¤erlerine iliflkin talepleri düzenleyen Berlin Ko-
misyonu denetleme kurulu direktiflerinin 50.say›s› uyar›nca,  Ber-
lin Barosuna yediemin s›fat›yla geçmifl ‹mparatorluk Barosu mal-
varl›¤›, Federal Barolar Birli¤ine devredilir. Sözü geçen direktifin
4.f›kras›n›n yükledi¤i sorumluluktan Berlin Barosu muaft›r. Berlin
eyaletine malvarl›¤› devri ve bununla ba¤lant›l› sorumluluk sakl›-
d›r. 

(4) Hukuki intikal nedeniyle ve bunun yürütülmesi  bak›m›ndan
ortaya ç›kan mahkeme giderleri tahsil olunmaz.

Madde 234 Avukatl›¤a girifl bak›m›ndan eyalet hukukunun ge-
tirdi¤i özel s›n›rlamalar

Mesle¤e girifle iliflkin politik muafiyetin son bulmas›  konusun-
daki eyalet hukuku hükümlerinden ortaya ç›kan s›n›rlamalar sakl›-
d›r. Kabulün de¤iflmesi bak›m›ndan da bunlar geçerlidir.

Madde 235 Di¤er hükümlerdeki at›flar

Di¤er kanunlar ve tüzüklerde, bu kanun arac›l›¤› ile ilga olun-
mufl veya de¤ifltirilmifl hükümlere at›f yap›ld›ysa, onlar›n yerine bu
kanunun ilgili hükümleri geçer.

Madde 236 Berlin’de yürürlükte
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Madde 237 Yürürlük

(1) Bu kanun 1 Ekim 1959’ da yürürlü¤e girer.

(2) (konusuz)     

B‹R‹NC‹ KISIM: MESLE⁄‹ ‹CRA ETME ÖZGÜRLÜ⁄Ü

Madde 1 Avukatl›k ba¤›ms›zl›¤›

(1) Avukat, kanun ve meslek kurallar› kendisini özellikle yü-
kümlü k›lmad›¤› sürece, mesle¤ini özgürce, kendi kararlar›na da-
yal› olarak ve talimatlara ba¤l› kalmadan icra eder.

(2) Avukat›n özgürlük haklar›, vatandafl›n haklar›n›n güvence-
sidir. Avukat›n etkinli¤i hukuk devletinin gerçeklefltirilmesinin te-
minat›d›r.

(3) Avukat, bütün hukuki meselelerde ba¤›ms›z bir dan›flman
ve vekil olarak, müvekkillerini hukuki kay›plardan korumak, onla-
r›n yan›nda hukuku temin eden, çat›flmalar› önleyen ve uzlaflmaz-
l›klar› çözen bir kifli olarak yer almak, onlar› mahkeme ve resmi
makamlar›n yanl›fl kararlar›ndan korumak ve anayasal engelleme-
lere ve devletin kanuna ayk›r› hareket etmesine karfl› güven alt›-
na almakla yükümlüdür.

‹K‹NC‹ KISIM: MESLEK ‹CRASINDA YÜKÜMLÜLÜKLER

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel mesleki ve temel yükümlülükler 

Madde 2 S›r saklama

(1) Avukat›n s›r saklama hakk› ve yükümlülü¤ü vard›r.

(2) Avukat›n s›r saklama hakk› ve yükümlülü¤ü mesle¤i icra
ederken ö¤rendi¤i her fley için geçerlidir ve vekaletin sona erme-
sinden sonra da devam eder.

(3) S›r saklama yükümlülü¤ü, söz konusu meslek kurallar›n›n
ya da di¤er hukuki kurallar›n istisnalara yer verdi¤i veya vekalet
iliflkisinden do¤an haklar›n kazan›lmas› veya korunmas›n›n, yine
avukat›n kendi davas›nda savunulmas›n›n aç›klama gerektirdi¤i
hallerde geçersizdir.

(4) Avukat, yan›nda çal›flanlar› ve kendisine iflinde yard›mc›
olan di¤er kiflileri s›r saklamaya (Alman Avukatl›k Kanunu  Madde
43a / II ) yükümlü tutmal› ve teflvik etmelidir. 
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Madde 3 Çat›flan menfaatler, iflin reddi zorunlulu¤u

(1) Avukat, hangi s›fatla olursa olsun, ayn› hukuki meselede
menfaati z›t bir tarafa dan›flmanl›k yapm›fl veya avukatl›k etmifl
veya bu hukuki meseleyle Alman Avukatl›k Kanunu  Madde 45, 46
uyar›nca mesle¤i gere¤i bir flekilde u¤raflm›fl ise, ifli reddetmek zo-
rundad›r.   

(2) Yasak, avukat›n Alman Avukatl›k Kanunu  Madde 59a uya-
r›nca ortak olarak veya baflka bir flekilde birlikte (sözleflmeli ya da
serbest olarak) veya ayn› büroda çal›flt›¤›/ çal›flm›fl oldu¤u baflka
bir avukat›n veya baflka bir meslek mensubunun ayn› hukuki me-
selede, hangi s›fatla olursa olsun, menfaati z›t bir tarafa dan›fl-
manl›k yapt›¤›/ yapm›fl oldu¤u, avukatl›k etti¤i/ etmifl oldu¤u ve-
ya bu hukuki meseleyle mesle¤i gere¤i bir flekilde u¤raflt›¤›/u¤rafl-
m›fl oldu¤u durumda da geçerlidir. 

(3) 1. ve 2. f›kralara karfl› geldi¤ini fark eden kifli, müvekkiline
derhal durumu iletmek ve ayn› hukuki meselede bütün vekaletle-
ri sonland›rmak zorundad›r. 

Madde 4 Yabanc› paralar ve di¤er malvarl›¤› de¤erleri

(1) Avukat, kendisine ait olmay›p da elinde bulundurdu¤u pa-
ralar›n (yabanc› paralar›n) yönetimi için Alman Avukatl›k Kanunu
Madde  43a / V ten do¤an yükümlülüklerini yerine getirerek ayr›
hesaplar açt›rmak zorundad›r.

(2) Kendisine ait olmay›p da elinde bulundurdu¤u paralar (ya-
banc› paralar›n) ve di¤er mallar, özellikle de¤erli ka¤›tlar ve di¤er
parasal de¤eri olan belgeler, derhal hak sahibine ulaflt›r›lmal›d›r.
Bu mümkün olmad›¤› sürece, yabanc› paralar ayr› hesaplarda yö-
netilmeli, di¤er mallar ayr› ayr› saklanmal›d›r. Bu konuda baflka bir
anlaflma yap›ld›ysa, bu kural geçerli de¤ildir.  Madde  23 hesap
görme yükümlülü¤ü hükmü sakl›d›r. 

(3) Avukat, kendi taleplerini üçüncü kiflilere verilmek üzere
kendisine ödenmifl paralardan  karfl›layamaz.

Madde 5 Avukat bürosu

Avukat, mesle¤ini icra etmek için fiziki yap›, personel ve orga-
nizasyon yönünden gerekli flartlar› sa¤lamakla yükümlüdür.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM: Reklamla ilgili özel yükümlülükler 

Madde 6 Reklam

(1) Avukat, ifli ve flahs› hakk›nda, yapt›¤› aç›klamalar nesnel ve
mesle¤ine iliflkin oldu¤u sürece bilgi verebilir.

(2) Büro broflürleri, sirküler ve di¤er bilgilendirme araçlar›nda
Madde  7’de izin verilen bilgilerin d›fl›nda kalan baz› bilgilere, te-
mel ilgi ve çal›flma alanlar› hakk›ndaki aç›klamalara yer verilebilir.

(3) Baflar› ve ciroya iliflkin say›lar vermek yasakt›r. Vekaletler
ve müvekkiller hakk›nda sadece 2. f›krada sözü edilen bilgilendir-
me araçlar›nda veya soru üzerine müvekkilin izni al›narak bilgi ve-
rilebilir.

(4) Avukat, kendisine yasak olan reklam› kendi ad›na baflkala-
r›na yapt›ramaz.

Madde 7 Temel ilgi ve çal›flma alanlar›

(1) Uzman Avukat s›fatlar›ndan ayr› olarak mesle¤in alt dallar›
için sadece temel ilgi ve çal›flma alanlar› verilebilir. Bunlar›n say›-
lar› befli geçmemelidir. Bu say›n›n içinde en fazla üç çal›flma ala-
n› yer alabilir. Ad› geçenlerin temel ilgi ve çal›flma alan› oldu¤u be-
lirtilmelidir.

(2) Sözü geçen alan› temel ilgi alan› olarak gösterebilecek ki-
fliler, sadece bu konuda ya üniversite e¤itimleri veya önceki mes-
lekleri s›ras›nda veya yay›n ve benzeri çal›flmalarla elde edilmifl
uzmanl›k bilgilerine sahip kiflilerdir. Sözü geçen alan› temel çal›fl-
ma alan› olarak gösterebilecek kifliler, mesle¤e kabul edildikten
sonra bu alanda en az iki y›l genifl kapsaml› çal›flmalar yapm›fl ki-
flilerdir.

(3)  Madde  9 / I anlam›nda birlikte çal›flma halinde temel ilgi
ve çal›flma alanlar›, bu çal›flma grubunun temel ilgi ve çal›flma
alanlar› olarak gösterilebilir, yeter ki grubun içerisinde 1. ve 2. f›k-
ra hükümlerine göre lisansl› bir veya birden fazla avukat bulun-



sun. 

Madde 7a Arabulucu

Arabuluculuk usulünün temel ilkelerine hakim oldu¤unu ama-
ca yönelik bir e¤itimle kan›tlayabilen kifli kendini arabulucu saya-
bilir.

Madde 8 Mesleki iflbirli¤i beyan›

Mesle¤i birlikte icra etme beyan›ndan ancak ortak büro halin-
de birlikte çal›flma, ortak olabilecek kiflilerle Alman Avukatl›k Ka-
nunu  Madde  59a anlam›nda baflka bir ifl iliflkisi (sözleflmeli, ser-
best çal›flan olarak) içinde olma veya uzun zamana yay›lm›fl ve de-
nenmifl bir ortak çal›flmayla pekiflmifl bir iflbirli¤i halinde söz edi-
lebilir. Bir Avrupa ekonomik iflbirli¤i derne¤ine üye oldu¤unu be-
yan etmek serbesttir.

Madde 9 K›saltma adlar

(1) ortak büro, ortak flirket veya Alman Avukatl›k Kanunu
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Madde  59a anlam›nda ortak olabilecek kiflilerle baflka bir ifl ilifl-
kisi (sözleflmeli, serbest çal›flan olarak) içinde çal›flma fleklinde
gerçekleflen mesleki iflbirli¤i halinde k›saltma ad kullan›labilir. Bu
ad birden fazla büro bulunduruldu¤u takdirde hepsi için kullan›-
lan tek ad olmal›d›r.

(2) K›saltma ad, çal›flma grubunun eski veya flimdiki üyelerinin
soyadlar›ndan oluflturulmal›d›r. ‹laveler, bir nesne veya fantezi ifla-
reti olmad›klar› sürece kullan›labilir. 

Madde 10 Antetli ka¤›tlar

(1) Antetli ka¤›tlarda k›saltma ad kullan›lsa da flirket ortaklar›-
n›n tümünün soyadlar›, en az birinin ad› ile birlikte yer almal›d›r.
Madde  9 / I uyar›nca k›saltma ad›n içinde geçen baflka flah›slar›n
adlar› için de ayn› kural geçerlidir. K›saltma ada uygun say›da flir-
ket orta¤›n›n, sözleflmeli ya da serbest çal›flan›n adlar› geçmelidir.

(2) Baflka meslek mensuplar›yla iflbirli¤i içinde olundu¤u halde
bu kiflilerin mesle¤i belirtilmelidir.

(3) Birden fazla büro bulundurulmas› halinde antetli ka¤›da her
büronun adresi yaz›lmal›d›r.

(4) Görevinden ayr›lm›fl büro sahiplerinin, flirket ortaklar›n›n,
sözleflmeli veya serbest çal›flanlar›n isimleri, ancak "ayr›ld›" iba-
resiyle yaz›labilirler;  Madde  9 / II hükmü sakl›d›r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Vekaletin al›nmas›, takibi ve sona erdirilme-
si aflamas›nda özel mesleki yükümlülükler 

Madde 11 Müvekkilin bilgilendirilmesi

(1) Vekil, meselenin ilerleyifli aç›s›ndan önemli olan bütün olay-
lar ve tedbirler hakk›nda derhal bilgilendirilmelidir. Kendisine
özellikle al›nan veya gönderilen yaz›l› belgeler konusunda bilgi ak-
tar›lmal›d›r.

(2) Vekilin sorular›na derhal cevap verilmelidir.

Madde 12 Karfl› taraf›n avukat›n› devre d›fl› b›rakma

(1) Avukat, davaya taraf olan baflka biriyle, bu kiflinin avuka-
t›n›n bilgisi d›fl›nda iliflki kurmamal› ve onunla görüflmemelidir.
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(2) Bu yasak, gecikmeden do¤an tehlike durumunda geçerli
de¤ildir. Karfl› taraf›n avukat› derhal bu konuda bilgilendirilmeli-
dir; yaz›l› bildirilerin bir örne¤i kendisine derhal gönderilmelidir.

Madde 13 G›yaben verilen hüküm 

Avukat, karfl› taraf›n avukatla temsil edildi¤i durumda, ancak
önceden karfl› taraf›n avukat›na haber verdi¤inde g›yaben hüküm
verilmesini isteyebilir; müvekkilin ç›karlar›n› korumak için gerekti-
¤inde haber vermeden de böyle bir talepte bulunabilir.

Madde 14 Tebli¤ler

Avukat usulüne uygun olarak yap›lan tebli¤leri kabul etmeli ve
tarih belirterek kabul etti¤ini derhal bildirmelidir. Avukat, usulüne
uygun olarak yap›lmayan bir tebli¤i kabul etmeyi reddederse, gön-
dericiye bunu derhal bildirmelidir.

Madde 15 Vekalet de¤iflikli¤i

(1) Avukat, baflka bir avukata verilen bir vekaleti üzerine ald›-
¤›nda, önceki avukat›n, vekaletin devredilmesinden derhal haber-
dar edildi¤inden emin olmal›d›r.

(2) Baflka bir avukat›n yan› s›ra vekalet üstlenen bir avukat,
vekaleti devrald›¤›n› bu avukata derhal bildirmelidir.

(3) 1. ve  2. f›kralar avukat›n sadece dan›flmanl›k yapmas› du-
rumunda geçerli de¤ildir.

Madde 16 Dava giderleri yard›m› ve dan›flma yard›m›

(1) Avukat, geçerli nedenlerin mevcut olmas› durumunda da-
n›flma ve dava giderleri yard›m› istenebilece¤i konusunda bilgi
vermelidir. 

(2) Avukat, dava giderleri yard›m› veya dan›flma yard›m› alm›fl
bir müvekkilinin veya bir üçüncü kiflinin kendisine yapaca¤› öde-
meleri, ancak müvekkilinin veya üçüncü kiflinin bunu yapmaya yü-
kümlü olmad›¤›n› bilerek, kendi iste¤iyle yapmas› halinde kabul
edebilir. 

Madde 17 Dava dosyas›n›n al›konulmas›

Dava dosyas›n›n iadesinden kaç›nan avukat, müvekkilinin
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hakl›  menfaatleri dosyan›n asl›n›n iadesini gerektirmemekte ise,
dosyan›n kopyas›n› vererek  müvekkilinin menfaatlerini sa¤lar.
E¤er müvekkilin hakl› menfaati ancak bu suretle sa¤lanabilecekse,
avukat dosyan›n asl›n›n müvekkilinin yetkilendirmifl oldu¤u bir
avukata yedi emin olarak verilmesini isteyebilir..

Madde 18 Arabulucu, uzlaflt›r›c› ve çözüm üreten faaliyet

Avukat arabulucu, uzlaflt›r›c›, çözüm üretici bir faaliyet göster-
mekteyse, Meslek Hukuku kurallar›na tâbidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Resmi Makamlara ve Mahkemeye Karfl›
Özel Mesleki Yükümlülükler

Madde 19 Dosya Tetkiki

(1) Orijinal belgeleri resmi makam yada mahkemelerden ince-
leme amac›yla alan, bunlar› sadece  çal›flma arkadafl›na verebilir.
Bu husus tamam›yla kalemdeki dosyalar›n devri bak›m›ndan da
geçerlidir. Belgeler özenle saklanmak ve zaman kaybetmeden ge-
ri verilmek zorundad›r. Fotokopilerde veya baflkaca ço¤altmalarda
yetkisiz kiflilerin bilgi edinmemesi sa¤lanmak zorundad›r.

(2) Fotokopiler ve ço¤altmalar müvekkile b›rak›labilirler. Kanu-
ni hükümler ya da Dosya Tevdi Makamlar›na dair yasal olarak ç›-
kar›lm›fl Talimat, inceleme hakk›n› s›n›rland›rd›¤› oranda, müvekkil
yada baflkaca kimselere dosya içeri¤inin temini konusunda avukat
bu hususa dikkat etmek zorundad›r.

Madde 20 Mesleki k›yafet

Avukat mahkeme önünde meslek k›yafeti olarak mutaden cüp-
pe giyer. Sulh hukuk mahkemesinde cüppe ile temsil bir mesleki
yükümlülük oluflturmaz.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM. Ücretlerin hesaplanmas›nda ve anlaflmalarda
özel mesleki yükümlülükler

Madde 21 Ücret anlaflmas›

Kanuni ücretten daha az›n› kararlaflt›rma ve talep etme yasa¤›,
müvekkilin yerine yada müvekkilin yan›nda ücreti ödemeyi üstle-
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nen yada ortaya ç›kacak ücretten müvekkilin muaf olaca¤›na ilifl-
kin müvekkile karfl› yükümlü olan üçüncü kiflilerle iliflkilerde de
geçerlidir.

Madde 22 Giderlerin ve Ücretlerin Bölünmesi

Kural olarak ortaya ç›kan bütün kanuni giderlerin ödeme yeter-
lili¤i dikkate al›nmaks›z›n yar›ya bölünmesi, Alman Avukatl›k Ka-
nununun 49 b maddesinin 3. f›kras›n›n 2.ve 3. cümleleri ba¤lam›n-
da uygun bir ödeme olarak kabul edilmek zorundad›r.

Madde 23 Hesap Verme

En geç vekalet iliflkisinin sona ermesiyle avukat müvekkile
ve/veya ücret sorumlusuna, ücret avans› ve üçüncü flah›slara ait
para konular›nda derhal hesap vermelidir.

ALTINCI BÖLÜM. Baroya, Baro üyelerine ve ifl ortaklar›na karfl›
özel mesleki yükümlülükler 

Madde 24 Baroya karfl› yükümlülükler

(1) Avukat Baro Yönetim Kuruluna kendili¤inden ve derhal flun-
lar› bildirmekle yükümlüdür:

1. ‹smindeki de¤ifliklikleri,

2. Ev ve Büro adresinin belli olmas› ve de¤iflikliklerini,

3. Numaralar› ile birlikte Bürosunda bulunan iletiflim vas›tala-
r›n›,

4. Bir ifl ortakl›¤›n›n, ortakl›k flirketinin yada baflkaca ortak
meslek icras›na yönelik iliflkilerin kurulmas› ve feshini,

5. Avukatlarla çal›flma iliflkisinin kurulmas› ve sona ermesi.

(2) Alman Avukatl›k Kanununun 56 maddesindeki bilgi verme
yükümlülü¤ünün yerine getirilmesi için Baro Yönetim Kuruluna bil-
gilerin eksiksiz verilmesi ve talep üzerine belgelerin sunulmas› zo-
runludur.

Madde 25 Meslektafllar›na karfl› yükümlülükler 

Müvekkilin menfaati yada kendi menfaati bir baflka yolla bir
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tepkiyi zorunlu k›lmad›¤› takdirde,  avukat, meslektafl›n› yükümlü-
lü¤ünü ihlal etti¤i konusunda uyarabilir..

Madde 26 Avukatlar›n faaliyetleri ve  ifl arkadafllar›

(1) Avukatlar sadece uygun flartlarda çal›flabilirler. Uygun olan
flartlar,

a) Çal›flt›r›lan avukat›n sorumluluk riski ve  tecrübe ve bilgisi
de göz önünde tutularak,  müvekkilin ifli için haz›rl›¤› mümkün k›-
lacak uygun süre tan›nmas›,

b) Çal›flt›r›lan avukat›n avantajlar›(art›lar›) , faaliyetinin kap-
samlar›, hizmetleri, kabiliyet ve yeterlili¤ine uygun bir karfl›l›¤›  al-
mas›,

c) Çal›flt›r›lan avukata talebi üzerine ald›¤› e¤itim geniflletme ve
pekifltirmesi için uygun bir zaman verilmesi,

d) Rekabet yasa¤› anlaflmalar›nda uygun bir denklefltirme öde-
mesi yap›lmas›, öngörülmelidir.

(2) Avukat birlikte çal›flt›¤› kiflileri ve stajyerleri uygun olmayan
flartlarda çal›flt›ramaz.

Madde 27 Üçüncü kiflinin kat›l›m›

Avukatl›k faaliyetinin ekonomik sonuçlar›na avukatla müflterek
meslek icras› ile ba¤lant›l› olmayan üçüncü kifliler kat›lamazlar. Bu
husus, ortak çal›flanlar›n tazminatlar›, iafle ücretleri, büronun dev-
ral›nmas› için tazminatlar ve mesleki ortak çal›flman›n bitirilmesi
yada tasfiyesi çerçevesinde yerine getirilen edimler için geçerli de-
¤ildir.

Madde 28 Stajyeri e¤itme

Avukat, büroda stajyerin faaliyetinin, e¤itim amac›na ulafl›lma-
s›na uygun olmas›n› güvence  alt›na almal›d›r.

YED‹NC‹ BÖLÜM. S›n›r ötesi hukuki iliflkilerde özel mesleki yü-
kümlülükler

Madde 29 Meslek Yönergesi ve CCBE (Conseil des Barreaux De
La Communauté Européenne) Meslek Kurallar›
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(1) Avrupa Toplulu¤unun Avukatl›k Meslek Kurallar› 28 Kas›m
1998 tarihli metninin 1.5 No’lu k›sm›nda (eki) düzenlenen s›n›r
ötesi faaliyetlerde bu meslek kurallar›n›n yerine, Avrupa Toplulu-
¤u Hukuku ya da Alman Anayasas›, Kanun ya da Tüzük Hukuku-
nun önceli¤i bulunmamakta ise, Avrupa Toplulu¤unun Avukatl›k
Meslek Kurallar› geçerlidir. Avrupa Toplulu¤unun Avukatl›k Meslek
Kurallar› uygulanmak zorundaysa, avukat, yabanc› avukat›n Avru-
pa Toplulu¤u Hukuku ya da Alman Anayasas›, Kanun ya da Tüzük
Hukukunun önceli¤i konusuna dikkatini çekmek zorundad›r, bu
özellikle 5.3 No’lu k›sm›n uygulanmas›nda geçerlidir.

(2) Baflkaca s›n›r ötesi avukatl›k faaliyeti bu Meslek  Kurallar›-
na tabidir..

SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM. Mesleki birlikte çal›flmalarda özel meslek
yükümlülükler

Madde 30 Di¤er meslek mensuplar›yla birlikte çal›flma

Alman Avukatl›k Kanununun 59 a Maddesinin 1.f›kras›na göre,
bir avukat baflka ortakl›k yetene¤ine sahip bir mesle¤in üyeleriy-
le, bu meslek üyelerinin kendi faaliyetinde avukatl›k meslek faali-
yetini de göz önünde bulundurmalar› flart›yla, sadece ortak mes-
lek icras›na yönelik bir Ortakl›k, baflkaca flekillerde yada Büro or-
takl›¤› biçimlerinde ba¤lant› kurabilir. Ayn›s›  Alman Avukatl›k Ka-
nununun  59 a Maddesinin 3.f›kras›na göre flirketleflme yetene¤i-
ne sahip baflka mesleklerin üyeleriyle ba¤lant› için de geçerlidir,
yeter ki bu mesleklere mensup olanlar Almanya’ da  faaliyet gös-
termekte olsunlar.

Madde 31 ‹fl ortakl›¤›

Bir avukat di¤er avukatlarla sadece,  bir ‹fl Ortakl›¤›na, Büro
Ortakl›¤› yada baflkaca flekillerde müflterek meslek icras›na, söz
konusu avukatlar bunun yan›nda baflkaca bir ‹fl Ortakl›¤›na dahil
de¤ilse, bir baflka flekilde müflterek meslek icras›na yönelik bir
ba¤lant›lar› bulunma-makta ise, yada Büro Ortakl›¤› söz konusu
de¤ilse, giriflebilir.   Ayn›s› Alman Avukatl›k Kanunu m.59a f.3’e
göre Almanya’ da faaliyet göstermeleri flart›yla baflka ifl ortakl›¤›-
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na elveriflli mesleklerin üyeleriyle olan ba¤lant›lar için geçerlidir.

Madde 32 Mesleki birlikte çal›flman›n sona ermesi

(1) ‹fl ortakl›¤›n›n da¤›lmas› halinde, ortaklar sözleflmede konu-
ya iliflkin bir düzenleme bulunmamas› halinde, her müvekkile, ge-
lecekte,  sürmekte olan ifllerini kimin yürütmesini istedi¤ini sor-
mak durumundad›r.   Halihaz›r ortaklar, sözü edilen bu hususta
bilgi edinmenin yollar› konusunda  anlaflamazlarsa, yöntem olarak
ortak bir sirküler haz›rlan›r. Ortaklar aras›nda sirküler üzerinde de
bir anlaflma ortaya ç›kmazsa, flimdiki ortaklardan her biri tek ta-
rafl› olarak müvekkilin seçimini sorabilir. Ayr›lan ortak, ayr›ld›¤›
büroya nakil ile ilgili bir notu  bir y›l süreyle asabilir. Geride kalan
ortak, bu süre boyunca ayr›lan orta¤›n faks›na ve telefon numara-
lar›na, yeni bürosunun adresine iliflkin  sorulara aç›kl›k getirmek
zorundad›r.

(2) ‹fl Ortakl›¤›ndan bir orta¤›n ayr›lmas› bak›m›ndan, ayr›lan
orta¤›n ayr›lma zaman›nda kendi olaylar›yla u¤raflt›¤› yada ayr›l-
madan önce onun konusu hakk›nda düzenli olarak faaliyet göster-
di¤i ifl sahipleri aç›s›ndan 1.f›kra hükmü uygulan›r. Ancak bu, onun
bütün müvekkillere ifl ortakl›¤›ndan ayr›ld›¤›n› bildirme hakk›n› et-
kilemez.

(3) 2. f›kra hükmü, d›flar›ya karfl› bir ifl ortakl›¤› olarak gözü-
ken mesleki birlikte  çal›flman›n baflka flekillerinin  sona ermesin-
de de k›yasen geçerlidir.

Madde 33 Mesleki birlikte çal›flma bak›m›ndan Meslek Kuralla-
r› Tüzü¤ünün geçerlili¤i

(1) Avukat›n ve hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bu meslek
kurallar›,   mesleki birlikte çal›flman›n biçimi olarak ifl ortakl›¤›n-
dan hareket etti¤ine göre , bu anlama uygun olarak mesleki bir-
likte çal›flman›n bütün baflka hukuki flekilleri için uygundur. 

(2) Mesleki birlikte  çal›flman›n her fleklinde, her avukat bu
meslek kurallar›na içinde yer ald›¤› organizasyonun da uyaca¤›n›
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teminat alt›na almak zorundad›r.

DOKUZUNCU BÖLÜM. Uygulama alan›

Madde 34 Baronun di¤er üyeleri, yabanc› avukatlar

(1) Avrupa Avukatlar›n›n Almanya’da faaliyetine iliflkin
9.3.2000 tarihli kanunun 1.ve devam›ndaki maddeleri ba¤lam›nda
Avrupa avukatlar›n›n Federal Almanya’da çal›flmalar› hakk›nda
Madde1’den Madde33’e kadar olan hükümler ve ekleri  k›yasen
geçerlidir. .

(2) Avrupa Avukatlar›n›n Federal Almanya’da faaliyetine iliflkin
kanunun Madde 25 ve devam›na göre Federal Almanya’da geçici
olarak faaliyet gösteren Avrupal› avukatlar için  söz konusu kanu-
nun  27. maddesinin hükmüne göre Madde1’den Madde 33’e ka-
dar olan hükümler k›yasen geçerlidir.

(3) Alman Avukatl›k  Kanununun  206, 207. maddeleri ba¤la-
m›nda bir baronun üyesi olan baflka ülkelerden avukatlar için Fe-
deral Almanya’daki faaliyetleri aç›s›ndan Madde1’den Madde33’e
kadar olan hükümler ve ekleri k›yasen geçerlidir.

(4) Hukuksal Dan›flma Kanununa göre izin sahibi bir baro üye-
si için 2’den 13’e, 15’ten 19’a, 21’den 33’e kadar olan maddelerin
hükümleri ve bunlar›n ekleri k›yasen geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM. KAPANIfi HÜKÜMLER‹

Madde 35  Düzenlenme ve yürürlü¤e girme

(1) Federal Adalet Bakanl›¤› meslek kurallar›n›n tamam›n› veya
bir k›sm›n› uygun bulmayarak kald›rmad›¤› sürece, bu meslek ku-
rallar› en erken Federal Barolar Birli¤i Tebli¤ler Dergisinde yay›m-
lanmas›n› izleyen 3. ay›n ilk günü yürürlü¤e girer.

(2) Yürürlük tarihi Federal Barolar Birli¤i Tebli¤iler Dergisinde
ilan edilmelidir.

(3) Meslek kurallar›, tüzük kurulunun baflkan› ve zab›t katibi
taraf›ndan düzenlenir.
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B‹R‹NC‹ KISIM. UZMAN AVUKATLIK

B‹R‹NC‹ BÖLÜM. Uzmanl›k Alanlar›

Madde  1 Kullan›m›na izin verilen uzman avukatl›k s›fatlar›

Uzman avukatl›k s›fatlar›, Alman Avukatl›k Kanunu Madde
43c/I, c.2’ye göre ‹dare Hukuku, Vergi Hukuku, ‹fl Hukuku ve Sos-
yal Hukuk için verilebilir. Di¤er uzman avukatl›k s›fatlar›, Aile Hu-
kuku, Ceza Hukuku, ‹flas Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlar›na
iliflkin verilebilir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM. Uzman avukatl›k s›fatlar›n›n verilme flartlar›

Madde  2 Gerekli bilgi ve deneyimler

(1) Bir uzman avukatl›k s›fat›n›n verilmesi için aday, afla¤›daki
kurallara göre uzmanl›k alan›yla ilgili teorik bilgileri ve pratik de-
neyimlerini belgelemek zorundad›r.

(2) Uzmanl›k alan›yla ilgili teorik bilgi ve pratik deneyimlerden,
lisans e¤itiminde ve mesleki deneyiminde kazan›lan bilgileri
önemli ölçüde aflan bilgi ve deneyimler anlafl›l›r.

(3) Uzmanl›k teorik bilgileri, uzmanl›k alan›n›n Anayasa ve Av-
rupa Hukuku ile de iliflkilendirilmesini kapsamak zorundad›r.

Madde 3 Avukatl›k faaliyetine iliflkin flartlar

Uzman avukatl›k s›fat›n›n verilmesi flartlar›, dilekçenin verilme-
sinden önceki son alt› y›l içindeki üç y›ll›k bir kabul  ve faaliyet-
tir.

Madde 4 Uzmanl›k teorik bilgilerinin kazan›lmas›

(1) Uzmanl›k bilgilerinin kazan›m› kural olarak aday›n uzmanl›k
alan›n›n bütün önemli dallar›n› kapsayan bir Uzman Avukatl›k s›-
fat›n› haz›rlay›c› avukatl›¤a özel kursa kat›l›m›n› flart koflar. Kursun
toplam süresi –s›navlar hesaba kat›lmaks›z›n- en az 120 saat ol-
mak zorundad›r. Vergi hukuku uzmanl›k alan›nda Muhasebe ve Bi-
lanço Bilgisi için buna 40 saatlik süre eklenir. ‹flas Hukuku uzman-
l›k alan›nda ‹flletme Ekonomisi Esaslar› için buna 60 saatlik süre
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eklenir.

(2) Kursun bafllang›c›n›n, dilekçesinin verilmesini izleyen  4 y›-
l› aflmamas› gerekmektedir.E¤er kursa bafllaman›n üzerinden 4 y›l-
dan daha uzun bir süre geçti ise,  kural olarak mesleki gelifltirme
kursuna  kat›lmak fleklinde bir  ara e¤itimin gerçekleflti¤inin ispa-
t› gerekmektedir.

(3) Kursun d›fl›nda edinilen uzmanl›k teorik bilgileri, ilgili uz-
manl›k kursunda sa¤lan›lan bilgilere uygun olmak zorundad›r.

Madde 5 Uzmanl›k pratik deneyimlerinin kazan›lmas›

(1) Uzmanl›k  pratik deneyimlerinin kazan›m› dilekçenin veril-
mesinden önceki son 3 y›l içinde aday›n uzmanl›k alan›nda avu-
kat s›fat›yla kiflisel olarak ve talimata ba¤l› olmaks›z›n çal›flmas›n›
flart k›lar.

a) ‹dare Hukuku: En az 30 tanesi yarg›lamal› olan 80 olay. 80
olaydan en az  60 tanesi, biri  Madde 8/ II’ de yaz›l› olanlardan
bir olmak üzere üç farkl› özel alan›ndan olacakt›r.

b) Vergi Hukuku: Hepsi Madde 9’da belirtilen alanlardan olmak
üzere 50 olay. Bundan baflka Madde 9 bent 3’te belirtilen vergi
türlerinden en az üçü kapsam dahilinde olmak zorundad›r. En az
10 olay hukuksal kal›pta(itiraz usulü veya dava usulünden) olmak
zorundad›r.

c) ‹fl Hukuku: Yar›s› yarg›lamal› yada hukuksal kal›p biçiminde
olmak üzere  Madde 10 bent 1 ve 2’de belirtilen dallardan olacak
flekilde 100 olay. Toplu ‹fl Hukukunun önemli rol oynad›¤› baz› Bi-
reysel ‹fl Hukuku olaylar› da Toplu ‹fl Hukukunun olaylar› olarak
tan›nmaktad›r. Karar duruflmas› gerekli de¤ildir.

d) Sosyal Hukuk: En az 1/3’ü yarg›lamal› olacak flekilde Madde
11 bent 2’de belirtilen dallardan en az üçünden olmak flart›yla 60
olay.

e) Aile Hukuku: 120 olay. Olaylar›n en az›ndan yar›s› yarg›la-
mal› olmak zorundad›r; bundan baflka, iradi dava birleflmeleri ve
tedbirlere zorunlu ba¤lant›l› olan davalar çift say›l›r.

f) Ceza Hukuku: 60 olay , bunlar›n 40’›nda yüksek bir mahke-
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me yada jüri mahkemesi önünde esas duruflma günü.

g) ‹flas Hukuku: 

1. ‹flas idaresi olarak ‹flas Kanununun birden alt›nc› k›sma ka-
dar olan hükümleri çerçevesinde aç›lan en az 5 dava; iki davada
borçlu, aç›lma an›nda 5’ten fazla iflçi çal›flt›rmak zorundad›r;

2. Madde 14 bent.1 ve 2’de belirtilen alanlar›n en az yedisin-
den 60 olay,

3. Bent 1’de belirtilen davalar›n yerine afla¤›da say›lanlar ge-
çerlidir:

a) Her dava için, ‹flas Kanununun  270.maddesine göre vekil
olarak, geçici iflas idaresi olarak ya da Tüketici iflas›nda borçlu
temsilcisi olarak davan›n sonuna kadar görev ald›¤›, 5’ten  fazla
iflçinin bulundu¤u 3 dava.

b) Her di¤er dava için a)’da an›lan davardan iki tanesi.

4. Bunlar›n d›fl›nda, alternatif aranan her dava için Madde 14
bent 1 ve 2’de belirtilen alanlardan daha 8 olay belgelenmelidir.

‹flasta, Toplu ‹cra hukukunda ve Konkordato Hukukunda ida-
reci olanlar acz idarecisine denk düfler.

h) Sigorta Hukuku: En az 10 tanesi yarg›lamal› 80 olay. Olay-
lar Madde 14a ‘n›n en az 3 farkl› dal›yla ba¤lant›l› olmak zorunda-
d›r.

Olaylar, anlam›, kapsam› ve a¤›rl›k itibariyle birbirinden farkl›
de¤erlendirilebilir.

Madde 6 Belgelerin sunulmas›

(1) Madde 4’e göre flartlar›n yerine getirilip getirilmedi¤inin in-
celenmesine iliflkin olarak diplomalar, belgeler ve di¤er evrak su-
nulmad›r. 

(2) Kursun baflar›yla bitirilmesiyle (Madde 4/1)  edinilen uz-
manl›k teorik bilgilerin kan›tlanmas›n›n beklendi¤i durumlarda,
aday, afla¤›dakileri içermesi gereken kurs diplomas›n› sunar:

a) Madde 4’teki flartlar›n yerine getirildi¤ini,

b) Kursta ne zaman ve kim taraf›ndan Madde 2 /3, Madde



8’den Madde 14’e kadar olan maddelerde bütün uzmanl›k alan›n›
belirtilen dallarda ders al›nd›¤›n›,

c) Aday›n, kursun bütün dallar›n› kapsayan en az 3 yaz›l› s›na-
v› baflard›¤›n›. Bir s›nav›n süresi en az bir, en fazla 5 saat olmak
zorundad›r. S›nav sürelerinin toplam› 15 saatin alt›na düflemez.
Bütün s›navlar ve s›nav notlar› dilekçeye eklenmek zorundad›r.

(3) Madde 5’teki flartlar›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤inin ince-
lenmesi bak›m›ndan afla¤›daki bilgileri içermesi gereken olay lis-
teleri sunulur: dosya numaras›, konu, faaliyetin zaman›, flekli ve
kapsam›, davan›n durumu. Ayr›ca uzmanl›k heyetinin talebi üzeri-
ne isimsiz çal›flma örnekleri sunulur.

Madde 7  Uzmanl›k mülakat›

(1) Heyet, aday›n uzmanl›k alan›na iliflkin teorik bilgileriyle pra-
tik deneyimlerini s›namak için uzmanl›k mülakat› yapar. Heyet, su-
nulan diplomalar ve yaz›l› belgelerden hareketle edindi¤i ve heyet
baflkan›na bildirdi¤i genel kanaatine dayanarak, aday› mülakata
almaktan vazgeçebilir.

UZMAN AVUKATLIK TÜZÜ⁄Ü
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(2) Uzmanl›k mülakat›na davet belgesinde uzmanl›k mülakat›-
n›n konusu olacak dallar gösterilmek zorundad›r. Bu alanlardaki
sorular, uygulamada a¤›rl›kl› olarak ortaya ç›kan olaylardan seçi-
lerek yöneltilmelidir. Mülakat süresi 45 dakikadan az, 60 dakika-
dan fazla olmamal›d›r. Uzmanl›k mülakat› hakk›nda içerik zapt› tu-
tulur.

Madde 8 ‹dare hukukunda belgelenmesi gereken bilgiler

‹dare Hukuku uzmanl›k alan›nda belgelenmesi gerekenler:

(1) Afla¤›daki alanlara iliflkin uzmanl›k bilgileri:

a) Genel ‹dare Hukuku,

b) Yarg›lama  Hukuku,

c) Kamu Hukukuna Ait Tazminat Ödeme Hukuku,

(2) ‹dare Hukukunun, biri afla¤›daki alanlardan olmak üzere iki
alan›ndan seçilmesi gereken uzmanl›k bilgileri:

a) Kamusal ‹nflaat Hukuku,

b) ‹dare Mahkemelerinin yetkisine giren Vergi Hukuku,

c) Ekonomi ‹dare Hukuku (Endüstri Hukuku, Meslek Hukuku-
Ticari ve S›nai Hukuk-Esnaf Hukuku, Ekonomik Teflvik Hukuku, Lo-
kal, Lokanta, Otel tarz› ‹flletmeler Hukuku, Maden ve Enerji Huku-
ku)

d) Çevre Hukuku (Gaz, Duman, Buhar Zararlar›ndan Koruma
Hukuku, Çöp Hukuku, Su Hukuku, Do¤ay› Ve Topra¤› Koruma Hu-
kuku).

e) Kamusal Hizmetler Hukuku.

Madde 9 Vergi Hukukunda belgelenmesi gereken  bilgiler

Vergi Hukuku uzmanl›k alan› için flu dallarda uzmanl›k bilgile-
ri belgelenir:

1. Muhasebe ve Y›l Sonu Bilanço Muhasebesini de kapsam›na
alan Bilanço Bilgisi,

2. K›ymet takdiri ve usul hukuku da dahil olmak üzere Genel
Vergi Hukuku,
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3. Özellikle Vergi ve Resim ve Harçlar Hukuku Dallar›ndan;

a) Gelir, Kurumlar ve  iflletme Vergileri,

b) ‹fllem Vergisi ve Arazi-‹ntikal Vergisi Hukuklar›,

c) Veraset ve Ba¤›fl Vergisi Hukuku.

4. Tüketim Vergisi, D›fl Vergi ve vergi Ceza Hukuklar›n›n Temel
‹lkeleri,

Madde10 ‹fl Hukukunda belgelenmesi gereken  bilgiler

‹fl Hukuku uzmanl›k alan› için flu dallarda özel bilgiler belgele-
nir:

1. Bireysel ‹fl Hukuku (‹fl ve Meslek E¤itim Sözleflmesinin ku-
rulmas› ve De¤ifltirilmesi, Feshe Karfl› Korunman›n da dahil oldu-
¤u ‹fl ve Meslek E¤itimi ‹liflkisinin ‹çeri¤i ve Sona Ermesi, ‹flletme
Emeklili¤inin Esaslar›, özellikle hamileler, anneler, özürlü ve genç-
ler olmak üzere belli personel gruplar›n›n korunmas›, Sosyal Si-
gortalar Hukuku ve ‹fl Teflvik Hukukunun temel ilkeleri)

2. Toplu ‹fl Hukuku (Toplu ‹fl Sözleflmesi, Personel Temsil ve
‹flletme Mevzuat›(kanunu) Hukuku, ‹fle Kat›lma ve ‹fl Mücadelesi
Hukukunun Temel ‹lkeleri)

3. Usul Hukuku.

Madde11 Sosyal Hukukta belgelenmesi gereken uzmanl›k bilgi-
leri

Sosyal Hukuk uzmanl›k alan› için flu dallarda uzmanl›k bilgile-
ri gerekmektedir:

1. Usul Hukukunun da dahil oldu¤u Genel Sosyal Hukuk,

2. ‹fl Teflvik Ve Sosyal Sigorta Hukuklar› (Hastal›k Sigortas›, Ka-
za Sigortas›, Emeklilik Sigortas›, Bak›m Sigortas›), sa¤l›k zararla-
r›ndan dolay› Sosyal Tazminat Hukuku, Aile Masraflar›n›n Denklefl-
tirilmesi Hukuku, Sakatl›¤a Ba¤lanma Hukuku, Sosyal Yard›m Hu-
kuku, Ö¤renim Teflvik Hukuku.

Madde12 Aile hukukunda belgelenmesi gereken uzmanl›k bil-
gileri 
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Aile Hukuku uzmanl›k alan› için flu dallarda uzmanl›k bilgileri
gerekmektedir:

1. Evlilik, Aile ve çocuk Hukukunun maddi hükümleri ve bu
alanlar›n aile hukuku ba¤lam›nda Miras, fiirket, Sosyal, Vergi ve
Kamu Hukuku, Hayat Arkadafll›¤› ve Evlilik D›fl› Hayat Ortakl›¤› ile
iliflkileri

2. Aile Hukukuna iliflkin Usul ve Masraflar Hukuku,

3. Aile Hukukunda Uluslararas› Özel Hukuk,

4. Aile Hukukunda Vekalet meselesi ve Sözleflme Tesisi Teori-
si ve Prati¤i.

Madde 13 Ceza hukukunda belgelenmesi gereken uzmanl›k
bilgileri

Ceza Hukuku uzmanl›k alan› için flu dallarda uzmanl›k  bilgile-
ri gerektirmektedir.

1. Ceza Savunmas›  Hukuku ve Yöntemi ve ilgili yard›mc› bilim
dallar›n›n temel esaslar›,

2. Çocuk, Uyuflturucu Madde, Nakliye, Ekonomi ve Vergi Ceza
Hukuklar›n› da kapsam›na alan Ceza Hukukunun maddi hükümle-
ri,

3. Çocuk Ceza ve kamu düzenini ihlalden kaynaklanan davalar
, Ceza ‹cra ve Ceza ‹nfaz Hukukunu da kapsam›na alan Ceza Usul
Hukuku.

Madde 14 ‹flas hukukunda belgelenmesi gereken uzmanl›k bil-
gileri 

"‹flas Hukuku" uzmanl›k alan› için afla¤›daki bilim dallar›nda
uzmanl›k bilgileri belgelenmelidir: 

1. Maddi ‹flas Hukuku

a) ‹flas nedenleri ve iflas dilekçesinin etkileri; 

b) Dava aç›lmas›n›n etkileri;

c) Geçici ‹flas ‹daresi veya ‹flas ‹daresi makamlar›; 
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d) ‹flas masas›n›n teminat ve idaresi 

e) ‹flas yarg›lamas›nda  ç›karma, ay›rma  ve  iptal,  

f) Sözleflme flartlar›n› yerine getirme,

g) ‹flas alacakl›s›, 

h) ‹flasta  iptal,

i) ‹flasta ‹fl  Hukuku ve Sosyal  Hukuk, 

j) ‹flasta Vergi Hukuku,

k) ‹flasta fiirketler Hukuku,    

l) ‹flas Ceza Hukuku,

m) Uluslararas› ‹flas Hukukunun temelleri;

2. ‹flas Yarg›lama Hukuku;

a) ‹flas›n aç›lmas›, 

b) Standart usul, 

c) Plan usulü, 

d) Tüketici iflas›,

e) Bakiye borçtan kurtulma yarg›lamas›

f) Di¤er iflaslar; 

3. ‹flletme bilimine iliflkin esaslar ;

a) Muhasebe, bilanço ç›karma ve bilanço analizi ;

b) ‹flasta hesap ç›karma (gelir ve gider gösterme);   

c) ‹flas plan› (iyilefltirme, devir suretiyle iyilefltirme, nakde tah-
vil) 

Madde 14a Sigorta hukukunda belgelenmesi gereken uzmanl›k
bilgileri

Sigorta Hukuku uzmanl›k alan› için afla¤›daki bilim dallar›nda
uzmanl›k bilgileri belgelenmelidir: 

1. Genel Sigorta Sözleflmesi Hukuku ve dava yürütmenin husu-
siyetleri;

2. Sigorta Denetimi  Hukuku;
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3. Uluslararas› Sigorta Hukukunun temelleri;

4. Ulafl›m ve Nakliye Hukuku;

5. Mal Sigortas› Hukuku (özellikle araç, bina, ev aletleri, bagaj,
yang›n, ev soygunu, inflaat sigortas›); 

6. fiah›s Sigortas› Hukuku(kamusal olmayan) (özellikle hayat,
sa¤l›k, seyahatten vazgeçme, kaza ve maluliyet sigortas›);

7. Sorumluluk Sigortas› (özellikle Zorunlu Sigorta Hukuku, Ki-
flisel Sorumluluk Sigortas›, ‹flyeri Sorumluluk Sigortas›, Çevre ve
Ürün Sorumluluk Sigortas›, ‹nflaat Sigortas›);

8.  Hukuksal Koruma Sigortas› Hukuku;

9. Güvenden kaynaklanan zararlar›n karfl›lanmas›na yönelik si-
gorta ve Kredi Sigortas› Hukuku.

Madde 15 Mesleki geliflim 

Uzman avukat s›fat›n› tafl›yan bir kimse her y›l bu alanda ya-
y›n yapmal› ve en az bir mesleki geliflim etkinli¤ine e¤itmen veya
dinleyici olarak kat›lmal›d›r. Mesleki geliflim e¤itiminin toplam sü-
resi on tam saatin alt›na düflmemelidir. Mesleki geliflim e¤itiminin
kan›t›, istenmesine gerek kalmadan, baroya sunulmal›d›r.  

Madde 16 Geçifl dönemine iliflkin  düzenleme

(1) Aday›n baflvurusu hakk›nda, aday›n lehine oldu¤u takdirde,
baflvuru tarihinde geçerli olan hukuk kurallar›na göre karar verilir.

(2) Uzman Avukatl›k Kanununun yürürlü¤e girmesinden önce
tamamlanan bir uzman avukatl›k e¤itimi veya bu alanla ilgili veri-
len s›navlar Uzman Avukatl›k Kanununun gereklerini yerine getir-
medikleri takdirde, uzmanl›k alan›nda teorik bilgilerini  belgele-
yenler, s›navlar› denklik tafl›yan tamamlay›c› bir e¤itime kat›lmala-
r› veya sonradan alana hakimiyetlerini ölçmeye yarayan baz› çal›fl-
malar haz›rlamalar› suretiyle s›navlar›na girmedikleri alanlara yön-
lendirilebilirler.

‹K‹NC‹ KISIM. USUL

Madde 17 Heyetlerin kuruluflu

(1) Baro yönetim kurulu  her uzmanl›k alan› için en az bir he-
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yet oluflturur ve bunlar›n asil ve yedek üyelerini tayin eder.

(2) Birden fazla baronun ortak heyetler oluflturmas› halinde,
her baronun her heyette en az bir üyeyle temsil edilmesi gerekir.

(3) Her heyet en az üç asil, en fazla üç yedek üyeden oluflur.

(4) Heyet üyeleri aras›ndan heyete bir baflkan, bir baflkan yar-
d›mc›s› ve bir zab›t katibi seçilir.

(5) Heyet baflkan› vekalet meselesini düzenler.

(6) Heyet, özellikle raportör tayini ve oylama usulü gibi konu-
lar› düzenleyen  bir içtüzük haz›rlar.

Madde 18 Ortak heyetler

Birden fazla baronun ortak heyetler oluflturmak istemesi halin-
de, konuyla ilgili baro baflkanlar›n›n imzalad›¤› yaz›l› bir anlaflma
yap›l›r. Anlaflma, barolar›n içtüzük hükümlerine göre yay›mlan›r.
Anlaflmada en az›ndan afla¤›daki konular düzenlenmelidir:

a) Ortak heyetlerin oluflturuldu¤u uzmanl›k alanlar›.

b) Heyetlerin asil ve yedek üye say›lar›.

c) Asil ve yedek üyelerle baflkan› belirleme yetkisi.

d) Heyet üyeleri ve baflkanlar›n tayininin topluca yap›lmas› ye-
rine, anlaflmayla, üye ve baflkan tayini yetkisi anlaflmaya taraf
olan barolardan yaln›zca birine b›rak›labilir.

e)  Heyetin ifllerini yürütmeyi üstlenecek olan baronun belirlen-
mesi.

f) Alman Avukatl›k Kanunu  Madde 103/IV’ün öngördü¤ünden
farkl› bir düzenlemeye gidildi¤i takdirde, heyet üyelerinin tazminat
almas›na iliflkin hükümler.

g) Ortak heyet oluflturma konusundaki anlaflmay› fesih hakk›. 

Madde 19 Heyet üyelerinin tayini

(1) Alman Avukatl›k Kanununun 65’ten 68/I’e kadar olan mad-
deleri k›yasen geçerlidir.

(2) Kural olarak, bir heyetin asil ya da yedek üyeli¤ine sadece
ilgili uzmanl›k alan›nda „uzman avukat" s›fat›n› tafl›maya hak ka-
zanm›fl kifli tayin edilebilir.
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(3) Bir asil ya da yedek üyenin süresi dolmadan ayr›lmas› du-
rumunda, yerine ayr›lan›n süresinin bitimine kadar bir yenisi tayin
edilir. 

Madde 20 Süreyi doldurmadan heyetten ayr›lma 

Bir üye heyetten afla¤›daki hallerde ayr›l›r:

(1) Halen baro üyesi olmad›¤›ndan veya Alman Avukatl›k Kanu-
nu  Madde  66 bent 1 ve 4’te aç›klanan nedenlerle seçilme yeter-
li¤ini yitirdi¤inde;

(2) görevi b›rakt›¤›nda;

(3) tayin edildi¤i baronun Yönetim Kurulu taraf›ndan görevin-
den al›nd›¤›nda. 

Madde 21 Tazminat

Heyetin asil ve yedek üyeleri mensubu olduklar› barodan gi-
derlerine karfl›l›k olarak tazminat alabilirler.

Madde 22 Baflvuru

(1) Uzman avukat s›fat›n› kullanma izni alma baflvurusu, ada-
y›n mensubu oldu¤u baroya yap›l›r.

(2) Baflvuru ekinde  Madde  6’ya göre gerekli belgeler bulun-
mal›d›r.

(3) Baro, adaya talebi üzerine heyeti ve heyetteki de¤ifliklikle-
ri yaz›l› olarak bildirir. 

Madde 23 Heyet üyeli¤i yasaklar›

(1) Bir heyet üyesinin aday taraf›ndan reddedilmesi veya heyet-
ten ç›kar›lmas› hakk›nda Hukuk Usulü Kanununun  41 bent 2 ve
3, 42/I ve II maddesi  hükümleri k›yasen geçerlidir. Bunun haricin-
de bir heyet üyesi, adayla ifl ortakl›¤› halinde ise veya baflka bir
flekilde birlikte çal›flmaktaysa ya da onunla bir ortak hukuk büro-
su iliflkisi içinde ise, veya baflvurudan önceki befl y›l içinde bu tür
bir iliflki içinde bulunduysa,  heyet üyeli¤inden ç›kar›l›r. Ayr›ca
Madde  6 / II c’ye göre yap›lan de¤erlendirmelere kat›lm›fl olan da
üyelikten ç›kar›l›r.

(2) Ret dilekçesi, heyete kimlerin girdi¤ini bildiren yaz›n›n te-
bellü¤ünü  takip eden iki hafta içinde verilmelidir; daha sonra ret
gerekçesinin ö¤renilmesi halinde ise, ö¤rendikten  hemen sonra.
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(3) Baro yönetim kurulu  veya yetkili idari birim, ret dilekçesi
hakk›nda veya kendi ret hakk›na iliflkin aday›n dinlenmesinden
sonra karar verir. Karara itiraz edilemez. 

Madde 24 Baflvurunun incelenmesi ve de¤erlendirilmesi

(1) Baflkan, kendisine baro taraf›ndan gönderilen baflvuru ev-
rak›n›n eksiksiz olup olmad›¤›n› kontrol eder.

(2) Yaz›l› süreçte raportör, belgeleri fleklen ve içerik bak›m›n-
dan inceledikten sonra, aday›n uzmanl›k alan›nda teorik bilgileri-
ni ve uygulamada deneyimlerini belgeleyip belgelemedi¤ini, müla-
kata gerek duyulup duyulmayaca¤›n› ya da baflka belgelerin iste-
nip istenmeyece¤ine iliflkin gerekçeli görüflünü bildirir. Raportörün
görüflü di¤er heyet üyelerine ve sonra da baflkana yaz›l› olarak gö-
rüfl bildirmeleri iste¤iyle iletilir. F›kra 4 k›yasen geçerlidir.           

(3) Sözlü mülakatta, içeri¤in, heyet üyelerinin oylar› ve bu oy-
larla ilgili temel aç›klamalar›n yer verildi¤i bir tutanak tutulur.

(4) Heyet, aday›n aleyhine olan durumlar tespit ederse, adaya
bu durumlara iliflkin aç›klamada bulunma f›rsat› vermelidir. Heyet
adaya ayr›ca uzmanl›k  baflvurusunu gerekçelendirmeye  yönelik
mükellefiyet verebilir. Aday heyetin koydu¤u uygun bir süre içeri-
sinde kendisinden beklenenleri  yapmazsa, heyet dosyan›n duru-
muna göre görüfl bildirebilir. Aday, kendisine süre verilirken bu
hukuki sonuçla karfl›laflabilece¤i konusunda bilgilendirilmelidir.

(5) Baflkan,  Madde 7/II’yi dikkate alarak en az bir ayl›k bir sü-
re içinde aday› mülakata ça¤›r›r.

(6) (mülga)

(7) Heyet, aday usulüne uygun olarak ça¤›r›ld›¤› mülakat› ge-
çerli mazereti olmaks›z›n iki kez kaç›rd›¤› takdirde, dosyan›n du-
rumuna göre karar verir.

(8) Heyet nihai görüflünü oy çoklu¤u ile karara ba¤lar. Oy eflit-
li¤i durumunda baflkan›n oyu belirleyicidir.

(9) Baflkan, heyetin nihai görüflünü aday için yetkili olan baro-
ya yaz›l› olarak bildirir. Yönetim kurulunun iste¤i üzerine baflkan
veya yard›mc›s› görüflü sözlü olarak aç›klamak zorundad›rlar.

(10) Sürecin yürütülmesi için bir idari harç al›n›r (Alman Avu-
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katl›k Kanunu  Madde 89/II, say› 2). 

Madde 25 Geri al›nma ve iptal

(1) ‹znin geri al›nmas› ve iptali için yetkili merci, karar›n ç›kt›¤›

anda avukat›n mensubu bulundu¤u baronun yönetim kuruludur.

(2) Geri al›nma ve iptal, bu ifllemleri gerektiren olaylar›n baro

yönetim kurulunun bilgisine ulaflt›¤› an› takip eden bir y›l içinde

caizdir.

(3) Karar verilmeden önce avukat dinlenir. Karar›n gerekçeleri

belirtilir. Karar avukata tebli¤ edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM. KAPANIfi HÜKÜMLER‹ 

Madde 26 Düzenlenme ve yürürlü¤e girme 

(1) ‹flbu Uzman Avukatl›k Tüzü¤ü,  Federal Adalet Bakanl›¤›na

iletildikten üç ay sonra, Federal Adalet Bakanl›¤› tüzü¤ü veya

tüzü¤ün baz› bölümlerini iptal etmedi¤i sürece yürürlü¤e girer; Uz-

man Avukatl›k Tüzü¤ünün yürürlü¤e girmesi en erken Federal

Barolar Birli¤i Tebli¤ler Dergisinde yay›mlanmas›n› izleyen üçüncü

ay›n ilk günü gerçekleflir.

(2) Yürürlü¤e girme tarihi Federal Barolar Birli¤i Tebli¤ler Der-

gisinde ilan edilir. 

(3) Uzman Avukatl›k Tüzü¤ü,  Tüzük kurulunun baflkan› ve

zab›t katibi taraf›ndan düzenlenir.
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FRANSIZ AVUKATLIK YASASI

Paris Barosu ‹ç Tüzü¤ü

Uluslararas› Meslek Ahlak Yasas›
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FRANSIZ AVUKATLIK YASASI

Bafll›k I Yeni Avukatl›k Mesle¤inin meydana getirilmesi ve düzenlenmesi

Bafll›k II Mesle¤in Yönetimi ve Organizasyonu

Bafll›k III Disiplin

Bafll›k IV Mesleki Teminat ve Sorumluluk

Bafll›k V Tazminat

Bafll›k VI Geçici ve Di¤er Hükümler

31 Aral›k 1971 tarihli,  71-1130 say›l› 
Baz› Adli ve Hukuki Mesleklere Reform Getiren

Yasa

Çeviren: A. Mehmet Seyrek
‹zmir Barosu Üyesi



Bafll›k I

Yeni avukatl›k mesle¤inin  meydana getirilmesi ve düzenlen-
mesi

Birinci Bölüm : Genel Hükümler

Madde 1 

5 Ocak 1991 tarihli Fransa Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde* ya-
y›nlanan, 1 Ocak 1992 ‘de yürürlü¤e giren, 31.12.1990 tarihli  90-
1259 numaral› yasan›n 1.,67. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

I. Hukuki dan›flmanl›k ve avukatl›k mesle¤inin yerine avukat
unvan› tafl›yan yeni bir meslek getirilmifltir

Bu (eski) mesleklerin üyeleri; e¤er reddetmezlerse,  kendili¤in-
den yeni mesle¤e kat›l›rlar. Baz› adli ve hukuki mesleklere reform
getiren  31 Aral›k 1990 tarihli ve 90-1259 no’lu yasan›n birinci bafl-
l›¤›n›n yürürlü¤e girifl tarihinde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
oluflturulan listeye kay›tl› hukuk dan›flmanlar› e¤er 16 Eylül 1972
tarihinden önce mesle¤i icra etmektelerse veya listeye yaz›lm›fllar-
sa Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde kurulmufl olan baro levha-
s›na kaydolmufl say›l›rlar.

Yeni mesle¤in üyeleri, iflbu yasan›n birinci bafll›¤›nda  öngörül-
müfl flartlar alt›nda hukuki dan›flmanl›k ve avukatl›k mesleklerine
önceden verilmifl görevlerin tümünü birlikte yürütürler.

Avukatl›k mesle¤i serbest ve ba¤›ms›z bir meslektir.

Avukatl›k unvan› yan›nda, gerekti¤inde, Üniversiteye iliflkin un-
van kayd›n›(mansiyon)**, mesleki dereceleri (aflamalar›), daha ön-
ce icra edilmifl adli mesle¤i, yurtd›fl›nda düzenlenmifl bir mesleki
unvan› ve Fransa’da avukatl›k görevini icra etmeye izin veren bir
ya da birkaç uzmanl›k unvan› da yer alabilir.

Baz› adli ve hukuki mesleklere reform getiren  31 Aral›k 1990
tarihli ve 90-1259 say›l› yasan›n birinci bafll›¤›n›n yürürlü¤e girdi-
¤i tarih itibariyle on befl y›l› aflk›n bir süredir görev yapan ve ye-
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* JORF = Journal Officiel Republique Française (Fransa Cumhuriyeti Resmi Gazetesi

:bundan böyle Resmi Gazete olarak an›lacakt›r.
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ni mesle¤e kat›lmay› kabul etmeyen avukatlar ve hukuk dan›fl-
manlar› mesleki onursal unvan isteme hakk›na sahiptir. Bu, ayn›
zamanda faaliyetlerini b›rakanlar d›fl›nda, yeni mesle¤e girenler
için de; e¤er önceki mesle¤i ve yeni mesle¤i  en az yirmi y›l yap-
m›fllarsa geçerlidir. 

II- (paragraf kald›r›ld›)

III. Beflinci maddenin ikinci bendi hükümlerinin ilgas› ile  Pa-
ris, Bobigny, Créteil, ve Nanterre  Asliye Mahkemelerinden birinin
barosuna kay›tl› avukatlar, önceden verilmifl olan –yürütmekte ol-
duklar›- dava vekilli¤i görevlerini bu yarg› çevresinin her birinde
devam ettirebilirler.

Böylelikle, beflinci maddenin ikinci bendi hükümleri; gayri-
menkullerin haczi, paylafl›lmas› ve izale-i fluyu prosedürlerine uy-
gulanmaktad›r.

Di¤er yandan bir avukat, barosunun kurulmufl oldu¤u mahke-
me d›fl›nda, baflka bir mahkemede kendisine daha önce verilmifl
olan dava vekilli¤i görevini; ne adli yard›m unvan›yla ne de savun-
maya yard›m sa¤lamak için bir ifl takipçisi s›fat› ile sürdüremez.

111. paragraf›n birinci bendinde an›lan barolardan birine 16 Ey-
lül 1972 tarihinde kay›tl› olan avukatlar e¤er iflyerleri söz konusu
tarihten önce kurulmufl ise, Nanterre, Creteil, Bobigny ve Paris As-
liye mahkemelerinden birinin yarg› çevresindeki iflyerlerini kiflisel
unvanlar› ile devam ettirebilirler.

Madde 2

Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdindeki dava vekilli¤i görevi kal-
d›r›lm›flt›r.

Adalet bakan›n›n izniyle halef tayin edilmesine olanak veren 2
Nisan 1816 tarihli yasan›n 91. maddesi taraf›ndan kendilerine ta-
n›nm›fl bulunan hakk›n kayb›ndan do¤an zarar, yürürlükteki  fas-
l›n 5. bölümünde tespit edilmifl flartlar alt›nda  dava vekilleri lehi-

** Mansiyon (mention) =Avukatl›k unvan›n›n önünde yer alan akademik veya uz-

manl›k unvan› (örnek: Dr. Av.  François Vincent)
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ne karfl›lan›r.

Madde 3

5 Ocak 1991 tarihli Resmi Gazetede yay›mlan›p 1 Ocak 1992 ta-
rihinde yürürlü¤e giren 12 Aral›k 1990 tarihli 90-1259 say›l› yasa-
n›n 2. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir. 

Avukatlar adaletin yard›mc›s›d›rlar.

Avukatlar, flu flekilde ant içerler: "Avukat olarak görevimi fle-
refle, dürüstlükle, vicdanla, ba¤›ms›z olarak, do¤rulukla ve insan-
c›ll›kla yapaca¤›ma ant içerim."

Avukatlar, adli görevlerini yaparken mesleki k›yafetlerini giyer-
ler.

Madde 3-1

5 Ocak 1991 tarihli Resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak 1992 ta-
rihinde yürürlü¤e giren 31.12.1990 tarihli 90-1259 sayal› yasan›n 3,
67 maddesi taraf›ndan ihdas edilmifltir.

Avukat görevini yapmak için özgürce yer de¤ifltirebilir.

Madde 4

Avukatlar d›fl›nda hiç kimse,  Dan›fltay ve Yarg›tay’daki avukat-
lar›n ve ‹stinaf Mahkemesindeki *dava vekillerinin durumlar›n› dü-
zenleyen hükümler sakl› kalmak kayd›yla, ne tür olursa olsun,
mahkeme, yarg› kurumlar› veya disiplin kurullar› önünde, tarafla-
ra yard›m edemez ya da onlar› temsil edemez.

Önceki hükümler, ifl bu yasan›n yay›nland›¤› tarihte yürürlükte
olan yasal ve düzenleyici özel hükümlerin uygulanmas›na ve özel-
likle ifl yasas› taraf›ndan düzenlenen sendikal kurumlar›n faaliyet-
lerini serbestçe yapmalar› veya sendika temsilcilerinin girme ser-
bestisine sahip olduklar› disiplin kurullar› veya hukuki kurumlar ve
**pariter ve ***sosyal mahkemeler önünde yard›mc› olma ve tem-
sil etme konusunda engel teflkil etmez.

Madde 5

Avukatlar bölgesel s›n›rlama olmaks›z›n önceki maddede öngö-
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rülmüfl kay›t ve flartlarla bütün mahkemeler ve adli kurumlar ve
disiplin kurullar› önünde görevlerini ifa edebilirler.

Avukatlar, münhas›ran nezdinde  zorunlu dava vekilli¤i görevi-
ni yapma hakk›n› önceden kazand›¤›, mesleki iflyerinin bulundu¤u
yarg› çevresindeki Asliye mahkemesi nezdinde faaliyetlerini yapar-
lar.Bununla birlikte avukatlar bu faaliyetlerini yan›nda barolar›n
kurulu oldu¤u bütün Asliye Mahkemelerinde yaparlar.

Önceki bentlerde yer alan hükümlere ayk›r› olarak, levhaya ka-
y›tl› ve Asliye mahkemesi (yarg›) çevresinde yer alan avukatlar›n
say›s› ifllerin yürütülmesine yetersiz kald›¤› zaman, ayn› istinaf
mahkemesi çevresindeki bir baflka asliye mahkemesi nezdindeki
avukatlar yarg›lama prosedürünü h›zland›rmak için yetkilendirile-
bileceklerdir.

Bu yetkilendirme istinaf mahkemesi taraf›ndan yap›l›r.

Madde 6

5 Ocak 1991 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak 1992
tarihinde yürürlü¤e giren, 31.12.1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n
4, 67 maddeleri taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

Avukatlar yasal ve düzenleyici kay›t ve flartlar alt›nda kamu yö-
netimleri önünde  baflkas›n› temsil edebilir ve onlara yard›mc› ola-
bilirler.

Avukatlar, e¤er düzenli olarak hukuk mesle¤ini yedi y›l yapm›fl-
sa, flirket yöneticisi veya bir ticari flirketin denetleme kurulu üye-
li¤i yapabilirler. Baro Yönetim Kurulu  bu sürenin bir bölümüne
muafiyet tan›yabilir.

*Avoué= dava vekili. Fransa’da ‹stinaf mahkemesinde usule ait tüm ifllemleri yapan,
ayn› zamanda müvekkilinin tüm iddialar›n› bildiren bakanl›k görevlisi.‹lk derece
mahkemelerinde 1972 y›l›nda adli meslekler birlefltirilmeden önce , dava vekilleri
müflterek hukuk mahkemelerinde asliye mahkemelerini inhisarlar›na alm›fl bulunu-
yorlard›.Bunlar›n bürolar› iptal edildi.fiimdi ise, yeni avukatl›k mesle¤inin tüm hak-
lar›na sahip bulunmaktad›rlar.
**Paritaires = Patronlarla iflçilerin eflitçe temsil edildikleri yarg›c› kurullar› için kul-
lan›l›r, eflit yanl›.
***Juruduction sociale:‹fl ve sosyal güvenlik ile ilgili davalara bakan mahkeme
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Madde 6-1

5 Ocak 1991 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak 1992
tarihinde yürürlü¤e giren 31.12.1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n
5, 67 maddeleri taraf›ndan ihdas edilmifltir.

Avukatlar adli makamlar taraf›ndan verilmifl özel görevleri ka-
bul edebilirler.

Madde 7

13 Temmuz 1991 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak
1992 tarihinde yürürlü¤e giren 10.07.1991tarihli 91/647 say›l› yasa-
n›n 71. maddesi ile de¤ifltirilmifltir.

Avukat, gerek bireysel unvanla gerek bir ortakl›¤›n, bir hukuk
flirketinin, serbest çal›flan bir flirketin veya yasal veya yönetmelik-
sel bir statüye tabi serbest meslek toplulu¤u fleklinde yapmas›na
iliflkin 31 Aral›k 1990 tarihli 90/1258 say›l› yasayla öngörülmüfl bir
ortakl›k flirketinin  bünyesinde gerek bir avukat veya bir avukatl›k
flirketi veya ortakl›¤›n›n ücretli bir çal›flan› veya ‘ortak çal›flan’›
olarak mesle¤ini yapabilir. Avukat (ayn› zamanda) bir ekonomik
ç›kar toplulu¤u veya Avrupa ekonomik ç›kar toplulu¤u üyesi de
olabilir.

Ortak çal›flma sözleflmesi ya da ifl sözleflmesi yaz›l› olmak zo-
rundad›r. Avukat,  (ortak çal›flma sözleflmesi ya da ifl sözleflmesi)
ücretin özel koflullar›n› belirlemelidir.

Ortak çal›flma sözleflmesi, ortak çal›flan avukat›n kiflisel mü-
vekkillerinin ihtiyaçlar›n› yerine getirme koflullar›n› da belirtmeli-
dir.

Ücretli avukat kiflisel müvekkillere sahip olamaz.Kendisine ve-
rilen görevleri yerine getirirken, avukatl›k yemininin çerçeveledi¤i
ba¤›ms›zl›ktan yararlan›r ve çal›flma koflullar›n› belirlemek için ku-
rulan iliflki d›fl›nda iflverene ba¤l› de¤ildir.

Birlikte çal›flma sözleflmesi veya ifl sözleflmesi ücretli veya bir-
likte çal›flan›n öteki kurumlar karfl›s›ndaki özgürlüklerini s›n›rlayan
özel koflullar tafl›mamal›d›r.

Hiçbir durumda, sözleflmeler veya bir flirkete, ortakl›¤a veya bir
kurulufla mensup olma (durumu) avukatl›k mesle¤inin deontolojik
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(meslek ahlak›) kurallar›na ve özellikle mecburi müdafi tayini ve
adli yard›m konusundaki yükümlülüklere riayet etmeye ve birlikte
çal›flan veya ücretli avukat için ba¤›ms›zl›¤›na zarar vermeye uy-
gun olan ya da vicdan›na ayk›r› buldu¤u bir görevin kendisinden
al›nmas›n› isteme hakk›na zarar veremez.

Bir ifl sözleflmesinden do¤an ihtilaflar (gizli karar veren) Hukuk
Mahkemesi Dairesinin bünyesindeki ‹stinaf Mahkemesine baflvuru
üzerine Baro baflkan›n›n hakemli¤inde çözülür.

Madde 8

5 ocak 1991 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlan›p 01 Ocak 1991
tarihinde yürürlü¤e giren 31.12.1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n
7, 67, maddeleri taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

7. maddede öngörülmüfl olan her topluluk, flirket ya da ortak-
l›k, de¤iflik barolara kay›tl› olsun ya da olmas›n, avukatlar, gerçek
kifliler, topluluklar, flirketler ya da ortakl›klar aras›nda kurulabilir

Ortakl›k ya da flirket  her mahkeme nezdinde, bu mahkeme ya-
n›nda kurulu baroya kay›tl› bir avukat›n görevlendirilmesi ile ve-
killik yapabilir.

Madde 8 – 1

20 Aral›k 1989 tarihli resmi Gazetede yay›nlanan 19.12.1989 ta-
rihli 89/906 say›l› yasayla getirilmifltir.

5. madde hükümleri sakl› kalmak kayd›yla  her avukat mensu-
bu bulundu¤u baronun yönetim kuruluna haber verdikten sonra
bir ya da birçok ikinci büro açabilir.

‹kinci büro mesleki ikametgah›n›n kurulu oldu¤u barodan bafl-
ka bir baronun yetki çevresi (yarg›lama alan› ) içinde oluflturul-
muflsa avukat, üstelik ikinci bürosunu kurmay› tasarlad›¤› bölge-
nin barosunun yönetim kurulundan da izin almak zorundad›r.Yö-
netim kurulu baflvuru dilekçesinin kabulünden itibaren üç ay için-
de (izni) karara ba¤lar. (Üç ay içinde) Karara ba¤lamazsa izin ve-
rilmifl say›l›r.

‹zin yaln›zca ikinci büroda mesle¤i yapma koflullar› ile ilgili ge-
rekçelerle reddedilebilir. Avukat›n mensubu bulundu¤u baronun
yönetim kurulu taraf›ndan verilen disiplin cezalar› sakl› kalmak
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kayd›yla izin sadece ayn› gerekçelerle geri al›nabilir.

Her durumda , avukat  ikinci bürosunda  fiili olarak mesleki fa-
aliyetlerini yürütmelidir. Aksi halde mensubu oldu¤u baronun yö-
netim kurulu karar› do¤rultusunda kapatma cezas› uygulan›r.

Madde 8-2

20 Aral›k 1989 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 19.12.1989 ta-
rihli 89/906 say›l› taraf›ndan getirilmifltir.

8-1. maddenin hükümlerine istisna olarak, Paris, Bobigny, Cré-
teil ve Nanterre‘deki Asliye Mahkemelerinden birinin barosuna ka-
y›tl› olan avukatlar, mensup oldu¤u baro d›fl›ndaki Asliye Mahke-
melerinin birinin yetki çevresinde ikinci bir büro açamazlar.

Madde 9

Yasal olarak ‹stinaf Mahkemesi Baflkan› ya da Baro Baflkan› ta-
raf›ndan re’sen görevlendirilen avukat özür veya engeli mahkeme
baflkan› veya baro baflkan› taraf›ndan onaylanmad›¤› sürece göre-
vi reddedemez.

Madde 10

13 Temmuz 1991 tarihinde resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak
1992 tarihinde yürürlü¤e giren 10.07.1991 tarihli  91/647 say›l› ya-
san›n72. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

Adli muamelelerin ve usul muamelesinin tarifesini yapma hu-
kuk usulü hükümleri taraf›ndan düzenlenir. Hukuki mütalaa ver-
me, hukuki yard›m, dan›flma, özel imza alt›nda hukuki sözleflme-
lerin düzenlenmesi ve davan›n savunmas› konusundaki avukatl›k
ücretleri müvekkille anlaflarak belirlenir.

Avukat ile müvekkili aras›nda sözleflme yoksa avukatl›k ücreti
teamüle, müvekkilin  mali  durumuna, iflin güçlü¤üne, avukat ta-
raf›ndan yap›lan harcamalara, avukat›n ünü ve çabalar›na göre be-
lirlenir.

Sadece  yarg›  sonucuna göre belirlenecek her türlü  avukatl›k
ücreti sözleflmesi yasakt›r. Yerine getirilen yükümlülüklerin ücret-
lendirilmesi d›fl›nda, yap›lan hizmet ya da elde edilen dava sonu-
cuna göre ek bir ücreti öngören anlaflma ise yasald›r.
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Bafll›k II 

Mesle¤in yönetimi ve organizasyonu

Madde 11

1 Ocak 1994 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 31.12.1993 ta-
rihli 93/1420 say›l› yasan›n 6. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

Afla¤›daki koflullar› tafl›mayan hiç kimse avukatl›k mesle¤ine
giremez:

1°. Frans›z olmak, Avrupa Birli¤i üyesi bir devletin veya Avru-
pa Ekonomik Platformuna uyum sürecindeki bir devletin yurttafl›
olmak veya Avrupa Birli¤i veya Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun
deniz afl›r› ülke ve topraklar›n›n ortakl›klar›yla ilgili Avrupa Birli¤i
Konseyinin kararlar› sakl› kalmak kayd›yla, Fransa’da bizzat mes-
le¤i yapmaya niyetlenen ilgilinin mesleki faaliyetini  ayn› koflullar-
da yapma hakk›n› Frans›zlara tan›yan bu ekonomik platforma ve-
ya Birli¤e üye olmayan bir devletin ya da toprak parças›n›n yurt-
tafl› olmak veya mültecileri ve uyruksuzlar› koruyan Frans›z Daire-
si (Ofisi)  taraf›ndan tan›nm›fl uyruksuz ya da s›¤›nmac› s›fat›na
sahip olmak.

2°. 21 Aral›k 1988 tarihli Avrupa Birli¤i konseyinin 89//48 say›-
l› C.E.E (Avrupa ekonomik toplulu¤u) yönergesinin uygulanmas›
için kararlaflt›r›lan yönetmelik hükümleri ve Fransa’da baz› görev
ve faaliyetleri yapmakta olan kiflileri ilgilendiren hükümler sakl›
kalmak kayd›yla, en az›ndan  bir hukuk mast›r›na veya adalet ba-
kan›, adalet bakanl›¤› ve Üniversiteden sorumlu bakanl›¤›n›n or-
tak karar›yla avukatl›k mesle¤ini yapmak için denkli¤i tan›nm›fl
diplomalara veya unvana sahip olmak.

3°. 2°’de an›lan yönetmelik hükümleri sakl› kalmak kayd›yla
veya mütekabiliyet çerçevesinde iflbu maddenin son bendinde ön-
görülmüfl olan s›navda avukatl›k mesle¤i yeterlilik sertifikas›na sa-
hip olmak.

4°.Do¤ruluk, fleref veya ahlak ve adaba ayk›r› eylemlerinden
dolay› ceza yapt›r›m›na neden olan bir eylemin faili olmamak.
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5°. Ayn› nitelikte (verilmifl)  bir disiplin cezas› eyleminin faili ol-
mamak veya idarece iflten ç›karma, kay›t silme, görevden alma,
izin veya ruhsat›n geri al›nmas› olaylar›n›n faili olmamak.

6°. Kiflisel olarak iflas etmemifl olmak  veya iflletmelerin *adli
tasfiyesi ve **adli düzeltmesine iliflkin 25 Ocak 1985 tarihli 85/98
say›l› yasan›n VI. bafll›¤›ndaki  veya bu yasadan önceki rejimde
mallar›n tasfiyesi, gayrimenkullerin adli tasfiyesi, kiflisel iflas ve hi-
leli iflas ile ilgili 13 Temmuz 1967 tarihli 67/563 no’lu yasan›n II.
bafll›¤›ndaki di¤er cezalar›n uygulanmas› s›ras›nda bir yapt›r›ma
u¤ramam›fl olmak.

Hukuk lisans› elde etme s›navlar› ve hukuk ö¤retimi yeni reji-
miyle ilgili 27 Mart 1954 tarihli 54/343 say›l› kararname ile tespit
edilmifl önceki rejimde, bu diplomay› elde etmifl olan hukuk lisan-
s› sahipleri mevcut yasan›n uygulanmas›nda hukuk ***mast›r›na
sahip kifliler (olarak) kabul edilirler.Bu durum ayn› zamanda lisan-
s›n dört y›l üzerinden düzenlendi¤i zamanlarda bu titri elde eden
hukuk lisans›na sahip olanlar için de geçerlidir.

Avrupa Birli¤ine veya Avrupa Ekonomik Platformuna ait olma-
yan bir devletin ya da ülkenin yurttafl› bir avukat e¤er avukatl›k
mesle¤i yeterlilik belgesine sahip de¤ilse  bir Frans›z barosuna ka-
y›t yapt›rabilmek için Dan›fltay kararnamesi ile saptanm›fl özel ko-
flullara göre Frans›z hukukunu bildi¤ini ölçmek için yap›lan s›nav-
lara girmek zorundad›r. Bu, ayn› zamanda bu Birlik veya Ekono-
mik Platforma ait olmayan bir devlet veya ülkede avukat niteli¤i-
ne sahip olabilecek (durumdaki) Avrupa Birli¤i veya Avrupa Eko-
nomik Platformuna uyum sürecindeki bir devletin yurttafl› için de
geçerlidir.

*Liquidation judiciaire=Adli tasfiye:‹flletmenin hiçbir flekilde faaliyetini sürdürme
flans› olmad›¤› durumlarda hakimin, bir tasfiye memuru tayin ederek tasfiyeye karar
vermesi.
**Redressement Judiciaire =Adli Düzeltme: 1. Ödeme güçlü¤üne düflen tacir, esnaf,
çiftçi ve özel hukuk kiflilerinin durumlar›n›n düzeltilmesini amaçlayan prosedür.(Bu
çerçevede iflletmenin devam›na , sona ermesine ya da tasfiyesine karar verilebilir.)
2.Tüketim kanununda düzenlenen afl›r› borçlanm›fl kiflilerin mali güçlüklerinin dü-
zeltilmesine yönelik iflas usulü
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Madde 12

11. maddenin son bendi sakl› kalmak kayd›yla, mezkur 21 Ara-
l›k 1988 tarihli Avrupa Birli¤i Konseyinin 89/48 *(CEE) no’lu yöner-
gesinin uygulanmas› için yap›lm›fl yönetmelik hükümleri ve baz›
aktiviteleri yapan veya baz› unvanlara sahip olan kiflileri ilgilendi-
ren hükümler sakl› kalmak kayd›yla avukatl›k mesle¤inin yap›labil-
mesi için gerekli e¤itime kabul,  bir  Mesleki  E¤itim Bölge Mer-
kezi’ne girifl s›nav›ndaki baflar›ya ba¤l›d›r ve bu e¤itim, sonunda
Avukatl›k meslek yetki belgesi ile onaylanan en az **18 ayl›k te-
orik ve pratik bir süreci kapsar.

Bu formasyon ‹fl Yasas›n›n 1. kitab›n›n 1 bafll›¤› taraf›ndan ön-
görülen ç›rakl›k sözleflmesi çerçevesinde verilebilir.

12-1

Kimi faaliyetleri yapabilen veya diploma veya baz› unvanlar›n›n
kullan›lmas›n› kabul etmifl olan ve sözü edilen 21 Aral›k 1988 ta-
rihli 89-48 no’lu CEE Yönergesinin uygulanmas› için ç›kar›lan yö-
netmelikte öngörülmüfl istisnalar sakl› kalmak kayd›yla, uzmanl›k
(edinme) bir Mesleki Formasyon Bölge Merkezi taraf›ndan verilmifl
sertifika ile gerçeklenmifl ve bilgisi ölçülerek tasdik edilmifl, Dan›fl-
tay kararnamesi ile tespit edilmifl iki y›ldan az olmayan bir süre
devam eden bir mesleki e¤itim ile elde edilir.

Hukuk doktorlar› madde 12’de öngörülen pratik ve teorik for-
masyona avukatlar›n mesleki formasyonunun bölge merkezinde
girifl s›nav›na girmeksizin do¤rudan kabul edilirler.

Madde 12-2

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 17. maddesi taraf›ndan getirilmifltir..

Formasyona kabul edilen kifli, formasyon ve staj esnas›nda ya-
p›lan bütün ifllemler ve faaliyetler hakk›nda  meslektafllar yan›n-
da, adliyede ve  di¤er kurumlarda ö¤rendi¤i meslek s›rr›n› sakla-
makla yükümlüdür..

*** Fransa’da lisans e¤itimi üç y›ld›r.. Hakim, savc›, avukat olmak için dört y›ll›k ye-

ni master e¤itimi gerekmektedir.
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Merkezdeki formasyonu s›ras›nda mahkemede bir staj yapar ve
müzakerelere kat›labilir.

Formasyona kabulünden itibaren mesleki formasyon bölge
merkezinin yönetim kurulunun baflkan›n›n takdimi üzerine  bu
merkezin bulundu¤u yarg› çevresindeki ‹stinaf Mahkemesi önünde
flu flekilde ant içmek zorundad›r: "Staj ve formasyon esnas›nda
ö¤renece¤im tüm ifllem ve faaliyetlerin s›rr›n› saklayaca¤›ma ant
içerim."

Madde 13

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004-130 say›l› yasan›n 18. maddesi taraf›ndan de¤ifltiril-
mifltir.

Formasyon, Mesleki Formasyon Bölge Merkezi taraf›ndan sa¤-
lan›r.

Mesleki Formasyon Bölge Merkezi tüzel kiflili¤e sahip kamuya
yararl› bir kurumdur. Onun görev yapmas› avukatl›k mesle¤i tara-
f›ndan hakimler,üniversiteler ve gerekti¤inde di¤er bütün kifli ve-
ya nitelikli kurumlar›n yard›m›yla sa¤lan›r.

Mesleki Formasyon Bölge Merkezi Yönetim Kurulu merkezin
yönetimi ve iflleyifli ile görevlidir.O (Yönetim Kurulu) bütçeyi  ve
bilançoyu yapar ve önceki y›l›n ifllemlerinin hesap sonuçlar›n› ka-
bul eder.

Mesleki Formasyon Bölge Merkezi, Barolar Birli¤inin ayr›cal›k-
lar›na ve görevine riayet çerçevesinde flu ifllerle görevlidir:

1°-Avukatl›k mesle¤i yeterlilik sertifikas› haz›rlamak

2°-21 Aral›k 1988 tarihli Avrupa Birli¤i.Konseyinin CEE 89/48
no’lu yönergesinin uygulanmas› için ç›kar›lm›fl yönetmelik hüküm-
lerin sakl› kalmak kayd›yla üniversite diplomas› olan ilgililerin
mesleki formasyonun bir bölümünden muaf tutulma talebini kara-
ra ba¤lamak 

3°-‹cab›nda üniversitelerle,ö¤retim kurumlar›yla,özel veya ka-
musal mesleki formasyon kurumlar›yla veya mahkemelerle iliflki
kurarak avukatlar baz›nda (hizmet içi) genel formasyonu ve ta-
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mamlay›c› formasyonu sa¤lamak

4°-‹fl Yasas›n›n 116/2 maddesinde an›lan mukaveleleri yapmak

5°-Formasyona kabul edilmifl olan kifliler taraf›ndan yap›lan
staj›n yap›l›fl koflullar›n› kontrol etmek

6°-Avukatlar›n hizmet içi e¤itimini (formasyonunu) sa¤lamak

7°-12/1 maddenin ilk bendinde öngörülmüfl bilgilerin kontrolü-
nü organize etmek ve uzmanl›k belgelerini vermek

13-1

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli  2004/130 say›l› yasan›n 19. maddesi taraf›ndan getirilmifl-
tir..

Adalet Bakan›, Barolar Birli¤inin önerisi üzerine her Mesleki
Formasyon Bölge Merkezinin  yerini ve yetki çevresini kararlaflt›-
r›r.

Ayn› biçimde, Barolar  Birli¤i ile istiflarede bulunduktan sonra
yeniden grupland›rma yap›labilir.‹lgili merkezlerin baflvurusundan
sonra yeniden gruplanan Mesleki Formasyon Bölge Merkezinin
menkul ve gayrimenkul mallar› yeniden grupland›rman›n en son
yap›ld›¤› merkeze transfer edilebilirler.Bu durumda Genel Vergi Ya-
sas›n›n 1039. maddesinin hükümleri bu eflyalar›n transferine izin
Dan›fltay’›n görüflünün al›nd›¤› Bakanlar Kurulu Kararnamesi  sak-
l› kalmak kofluluyla uygulan›r. 

Bölge Merkezi, .Barolar Birli¤inin uygun görüflü üzerine,  flehir-
lerde hukuk e¤itimi ve araflt›rmas› birimleri ile donat›lm›fl, yerel bir
bölüm açabilir.

Madde 14 

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 19.maddesi taraf›ndan getirilmifltir.

Mesleki formasyonla ilgili kararlara karfl› baflvurular yetkili ‹sti-
nabe Mahkemesine yap›l›r.

14-1 

29 Aral›k 2001 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 28.12.2001
tarihli 2001/1275 say›l› yasan›n finansmanla ilgili  153. maddesi ta-
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raf›ndan getirilmifltir.

Mesleki Formasyon Bölge Merkezinin finansman› özellikle (afla-
¤›dakiler taraf›ndan) sa¤lanm›flt›r:

1-Avukatl›k mesle¤inin katk›s›.

Barolar Birli¤i, formasyondan yararlanacak olanlar›n tahmini
say›s›n›n durumuna göre ve ö¤retimin yap›lmas› için merkezin fi-
nansman ihtiyaçlar›na uygun olarak bu ödentiyi her y›l belir-
ler.2002 y›l› için 11 milyon Euro’yu aflmayan bu katk› bir y›l önce-
kine nispetle her y›l %10  dan daha fazla artamaz.

Her Baronun katk›s› levhaya yaz›l› avukatlar›n say›s›na göre 53.
madde 9° bentte kaydedilmifl olan parasal bedellerin tümü ya da
bir bölümü olarak Barolar Birli¤i taraf›ndan belirlenir.Baronun
Mesleki Formasyon Bölge Merkezi yarar›na yüklendi¤i harcamalar
bu kat›l›mdan indirilir.

Ödemesi gereken süreden bafllayarak bir ay içinde (katk› pay›-
n›) ödemedi¤i takdirde Barolar Birli¤i, borçlu kalm›fl baroya karfl›,
‹cra Hukuk Usulünde  reform yapan 09 Temmuz 1991 tarihli 91/650
say›l› yasan›n 3. madde 6. bendi anlam›nda bir karar›n etkileri
ba¤lanm›fl olan, icraya konulabilen bir ilam verir;

2°-  An›lan 16 Temmuz 1971 tarihli  71/575 no’lu yasan›n dü-
zenlemelerine uygun olan bir devlet katk›s›;

3°- Gerekti¤inde, kay›t haklar› (paralar›);

Barolar ulusal Konseyi bu katk›lar› tahsil eder ve Mesleki For-
masyon Bölge merkezleri aras›nda paylaflt›r›r.

Bu maddenin uygulanma koflullar› ve kay›t haklar›n› ilgilendi-
renleri ve 4. bentte an›lan harcamalar›n düflülmesi kararname ile
belirlenir.

Madde 14-2

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11 fiubat
2004 tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 21. maddesi ile ihdas edilmifl-
tir.

Meslek içi sürekli e¤itim baro levhas›na kay›tl› avukatlar için
zorunludur.



154 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

Dan›fltay’›n görüflünün al›nd›¤› Bakanlar Kurulu Kararnamesi,
Meslek içi E¤itim Zorunlulu¤u bafll›¤› alt›nda  uygun çal›flmalar›n
süresini ve türünü belirler. Barolar Birli¤i formasyonu yap›p bitir-
menin özel koflullar›n› belirler.

Madde 15

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02..2004
tarihli 2004/ 130 say›l› yasan›n 22. maddesi taraf›ndan de¤ifltiril-
mifltir.

Avukatlar 53. maddede öngörülmüfl kararnamelerle tespit edil-
mifl olan kurallar do¤rultusunda Asliye Mahkemesi yan›nda kurul-
mufl olan barolara kat›l›rlar.Bu kararnameler barolara yeniden
gruplanma hakk› verirler.

Her baro, baroya kay›tl› tüm avukatlar ve onursal avukatlar ta-
raf›ndan gizli oyla üç y›l için seçilmifl Baro Yönetim Kurulu taraf›n-
dan yönetilir. Baro Yönetim Kurulunun üçte biri her y›l yenilenebi-
lir.Baro ayn› koflullarda iki y›l için seçilmifl Baro Baflkan› taraf›n-
dan yönetilir.

Seçimler, oy kullanma hakk› olan tüm baro mensuplar› ve
Cumhuriyet Baflsavc›s› taraf›ndan ‹stinaf Mahkemesine sevk edile-
bilir.

Madde 16

Baro levhas›na kay›tl› avukat say›s› sekizin alt›nda olan ve 15.
maddenin öngördü¤ü gruplanma (mesleki birlik oluflturma) hakk›-
n› kullanmam›fl olan barolarda Asliye Mahkemesi  Baro Yönetim
kurulunun görevlerini yerine getirir.

Madde 17

Baro Yönetim Kurulunun mesle¤in icras›nda önem arz eden
tüm sorunlar› inceleme ve avukatlar›n ödevlerini ve haklar›n›n ko-
runmas›na riayet edilip edilmedi¤ine bakma görevi vard›r.21. mad-
denin hükümleri sakl› kalmak kayd›yla Baro Yönetim kurulunun
görevleri özellikle flunlard›r:

1°- Gerekti¤inde iç tüzük-yönetmelik ç›kartmak,gerekti¤inde
de¤ifltirmek ve avukatlar›n levhaya yaz›lmas›, bu levhadan re’sen
ya da ‹stinaf Mahkemesi Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n talebi üzerine
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ç›kar›lmas›na, kütü¤e tesciline, daha önce kütü¤e kaydolmufl avu-
katlar›n derecelendirilmesine ve mesle¤i ifa etmeyi terk etmifl  ol-
makla birlikte mesle¤i yapmak için yeniden baflvuran avukata  ve
ikinci büro açmak isteyen avukata izin vermeye veya bu iznin kal-
d›r›lmas›na karar vermek.

Bir baro 15. maddenin 2. bendinde düzenlenen oy hakk›na sa-
hip en az befl yüz avukat› kapsad›¤› zaman; baro levhas›na yaz›l-
ma , levhadan silinme, ikinci bürolar›n aç›lmas›na izin verme veya
bu izni geri alma konular›nda karar vermek amac›yla Baro baflka-
n› ya da önceki bir Baro Baflkan›n›n baflkanl›¤›nda befl üyeli bir
veya birçok alt kurul oluflturabilir. Bu alt kurullar› oluflturan üye-
ler Baro Yönetim kurulu üyeleri veya görevlerini terk edeli sekiz
y›ldan daha az olan önceki Baro Yönetim Kurulu üyeleri olabilir-
ler. Bu üyeler her y›l listeden Baro Yönetim Kurulu taraf›ndan se-
çilirler.

Bu alt kurul iflin incelemesini as›l kurula gönderebilir.

2°- 53. maddeyle ilgili kararlar ve bu yasan›n 22 ila 25. mad-
deleri taraf›ndan öngörülmüfl koflullarda disiplini sa¤lamaya yar-
d›mc› olmak.

3°- Mesle¤in dayand›¤› meslektafll›k sevgisi, ölçülülük, ›l›ml›l›k,
fedakarl›k, ve do¤ruluk ilkelerini korumak ve üyelerinin onurunu
ve yarar›n› gözetmek.

4° Avukatlar›n oturumlara eksiksiz kat›lmalar›n› ve adalete yar-
d›mc›l›klar›nda dürüst olmalar›n› gözetmek.

5°- Mesle¤i icra etmede ortaya ç›kan tüm önemli sorunlar› in-
celemek, avukatlar›n haklar›n› savunmak ve görevlerini titizlikle
yapmalar›n› sa¤lamak.

6°- Baronun mallar›n› yönetmek, bütçeyi tanzim etmek, Baro
Yönetim kurulu taraf›ndan artt›r›lan aidat tutarlar›n› ve kendi yet-
ki çevresinde bir veya birçok ikinci büro açmas›na izin verilmifl
olan baflka bir baroya mensup avukatlar›n aidat tutarlar›n› sapta-
mak Yard›m sa¤lamak, maafl vermek ya da var olan mevzuat çer-
çevesinde üyelerine veya eski üyelerine, onlar›n yaflayan efllerine
veya çocuklar›na verilmifl olan herhangi bir hakk› sa¤lamak için
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kaynaklar›n› kullanmak ve yönetmek, üyeleri aras›nda yükümlü-
lükleri da¤›tmak ve bunlar› takip etmek.

7°- Baro baflkan›na, dava açma, baroya yap›lm›fl ba¤›fl ve te-
berrular› kabul etme, uzlaflma ve anlaflma yapma, bütün temlikle-
ri ve ipotekleri kabul etme ve her türlü istikraz sözleflmesi yapma
yetkisi vermek.

8°- Mesle¤in yap›lmas›nda gerekli olan dokümantasyon ve
araflt›rma için genel servisler kurmak.

9° Tüzel kifli veya gerçek kifli olarak avukatlar›n defter tutma
sorumlulu¤una uymalar›n› denetlemek ve 53. madde ile ilgili ka-
rarname taraf›ndan ve 27. madde ile getirilen teminat›n ayr›lmas›
hususunu kontrol etmek.

10°- Barolar Birli¤i taraf›ndan verilmifl kararlar›n kendi yetki
çevresinde uygulanmas›n› sa¤lamak.

11°- Baro Yönetim Kurulu, avukatlar taraf›ndan akdedilmifl  ve
Baro Yönetim Kuruluna bildirilmifl ifl ya da ortak çal›flma sözlefl-
melerini, bu sözleflmelerin özel koflullar› Dan›fltay’›n görüflünün
al›nd›¤› Bakanlar kurulu  kararnamesiyle tespit edilmifl koflullarda
7. madde hükümlerine ayk›r› bulursa, avukatlar› kontratlar›n› de-
¤ifltirmeye zorlayabilir.

Madde 18

Barolar, ortak ç›karlar›n sorunlar›n› çözümlemek için yasa ve
yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve ek kararlarla uygun vas›ta-
lar›n tümünü seferber ederler. Bunlar: Biliflim, mesleki geliflim,
mesle¤in tan›t›m›, garanti rejimi...vb’dir.

Madde 19

Baro Yönetim Kurulunun verdi¤i yasaya veya yönetmeliklere
ayk›r› her karar› ve görüflü Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n baflvurusu
üzerine ‹stinaf mahkemesi taraf›ndan iptal edilir.

Bir avukat›n kendi mesleki ç›karlar›n› zedeleyen  barosunun
görüfl ve kararlar›na karfl› ilgilinin baflvurusu da ‹stinaf Mahkeme-
sine sevk edilebilir.

Madde 20
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Baro levhas›na kaydolma, kay›ttan ç›kar›lma veya kay›ttan ç›-
kar›lman›n reddine , ikinci büronun aç›lmas› ya da böyle bürolar›n
kapat›lmas›na iliflkin Baro Yönetim Kurulu kararlar› ilgili ya da
Baflsavc› taraf›ndan ‹stinaf Mahkemesine sevk edilebilir.

Madde 21

Her baro tüzel kiflili¤e sahiptir.

Baro baflkan› mesleki-hukuki yaflam›n tüm eylem ve ifllemlerin-
de baroyu temsil eder.Baflkan, baro mensuplar› aras›ndaki mesle-
ki anlaflmazl›klar› önler ve uzlaflt›r›r ve üçüncü flah›slar taraf›ndan
yap›lm›fl her türlü yak›nmay› soruflturur.

Madde 21-1

12 fiubat 2004 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanan 2004/130
say›l› yasan›n 25. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

Tüzel kiflili¤e sahip kamuya yararl› bir kurum olan Barolar Bir-
li¤i; avukatl›k mesle¤ini özellikle kamu erki karfl›s›nda temsil et-
mekle görevlidir.Yürürlükteki yasal ve yönetmeliksel hükümlere
uygun olarak Barolar Birli¤i, avukatl›k mesle¤inin teamülleri ve ku-
rallar›n› genel düzenlemeler yoluyla birlefltirir.

Barolar Birli¤i,  formasyonun düzenlenmesi ilkelerini tan›mla-
mak ve programlar› uyumlu hale getirmek görevini de üstlenmifl-
tir. Birlik, Mesleki Formasyon Bölge Merkezinin formasyon çal›fl-
malar›n› koordine eder ve denetler ve mesleki formasyon konu-
sunda 14. maddenin 1. bendinin kendisine yükledi¤i görevleri ya-
par.Uzmanl›k mansiyonu elde etmenin genel koflullar›n› belirler.

Barolar Birli¤i, Avrupa Birli¤i Konseyinin, 21 Aral›k 1988 tarih-
li CEE 89/48 say›l› yönergesinden yararlanmaya elveriflli kiflilerin
listesini de kararlaflt›r›r ve 11. maddenin son bendinde öngörül-
müfl bilgilenmelerin denetimini yapmak için imtihana girmeye hak
kazanm›fl adaylar›n listesini de kararlaflt›r›r.

Barolar Birli¤i, mesleki formasyonda yer ald›¤› zaman hakimler
ve yüksek ö¤retim kurumu üyeleri ona yard›mc› olurlar.

Madde 21-2

31 Aral›k 1995 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 30.12.1995 ta-
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rihli 95/1349 say›l› yasan›n 2. maddesi taraf›ndan getirilmifltir.

Barolar Birli¤i iki kurul taraf›ndan tek dereceli olarak seçilmifl
avukatlardan oluflur.

• Ola¤an Kurul: Baro Baflkanlar› ve Baro Yönetim Kurulu üye-
lerinden oluflur,

• Genel Kurul: 15. maddenin ikinci bendinde sözü edilen oy
hakk›na sahip avukatlar›n tamam›ndan oluflur.

Her kurul Barolar Birli¤i üyelerinin yar›s›n› seçer.

Her kurulda seçim bir ya da birçok seçim çevresinde olur.

Seçim çevresinin çoklu¤u durumunda, seçim çevreleri aras›nda
ikametgahlar›n da¤›t›m›n› düzene koyma ifli, her birine kay›tl› avu-
katlar›n say›s›na oranlanarak yap›l›r.

Bafll›k III 

Disiplin

Madde 22

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 28. maddesi taraf›ndan de¤ifltiril-
mifltir.

Kurulu bulundu¤u barolara mensup avukatlar taraf›ndan iflle-
nen suç ve kabahatlere her ‹stinaf Mahkemesi yarg› çevresinde ku-
rulmufl olan bir Disiplin Kurulu bakar.

Öte yandan, Disiplin Kurulu olarak görev yapan Paris Barosu
Yönetim Kurulu oraya kay›tl› avukatlar›n iflledi¤i kabahat ve suç-
lara bakar.

Önceki bendin uygulanmas›yla yetkili Disiplin Mahkemesi, olay
zaman›nda levhaya kay›tl› oldu¤u s›rada  eski bir avukat taraf›n-
dan  veya  Disiplin Mahkemesinin yetki çevresinde kurulu olan ba-
rolardan birinin onursal avukat listesinde yer alan  avukatlar tara-
f›ndan ifllenen kabahat ve suçlara da bakar. 

Madde 22-1
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12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n29. maddesi taraf›ndan oluflturul-
mufltur.

22. maddenin ilk bendinde sözü edilen Disiplin Kurulu, ‹stinaf
Mahkemesi yarg› çevresinin Baro Yönetim Kurulunun temsilcilerin-
den oluflur. Hiçbir Baro Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu üyelerinin
yar›dan fazlas›n› belirleyemez ve her Baro Yönetim Kurulu en az›n-
dan bir temsilci belirler. Yedek üyeler ayn› koflullarda tayin edilir-
ler.

Sekiz y›ldan daha az bir zamand›r görevlerini b›rakm›fl olan ba-
ro yönetim kurulu üyeleri ve mevcut baro yönetim kurulu üyeleri
ve halen görev yapmakta olan Baro Baflkan› d›fl›nda önceki Baro
Baflkanlar› Disiplin Kurulu üyesi olarak belirlenebilir.

Disiplin Kurulu, baflkan›n› kendi içinden seçer.

Birinci bendin uygulanmas›yla Baro Yönetim Kurulunun ald›¤›
kararlar ve Disiplin Kurulu Baflkan›n›n seçimi karar› ‹stinaf Mahke-
mesine götürülebilir.

Disiplin Kurulu tek say› ile karar veren en az befl üyeden olu-
flur.‹stinaf Mahkemesi yarg› çevresindeki avukat say›s› befl yüzü
aflt›¤› zaman Disiplin Kurulu bir çok alt kurul oluflturabilir.

Alt kurul iflin soruflturmas›n›  as›l kurula havale edebilir.

Bu maddenin uygulanma koflullar› Dan›fltay’›n görüflünün al›n-
d›¤› Bakanlar Kurulu Kararnamesi taraf›ndan tespit edilir

Madde 22-2

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004-130 say›l› yasan›n 30. maddesi ile getirilmifltir.

Disiplin Kurulu gibi görev yapan Paris Barosu Yönetim Kurulu
en az befl üyeden oluflan tek say›l› (üyeli) bir çok alt kurul olufl-
turabilir ve önceki bir Baro Baflkan› taraf›ndan ya da o yoksa ba-
ro levhas›ndaki en eski üye taraf›ndan baflkanl›k yap›l›r.Bu alt Di-
siplin Kurulunu oluflturan üyeler Baro Baflkan› d›fl›ndaki mevcut
Baro Yönetim Kurulu üyesi veya görevlerini b›rakal› sekiz y›ldan
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daha az olan eski Baro Yönetim Kurulu üyeleri olabilirler.Her alt
kurulun baflkan ve üyeleri ve onlar›n yedekleri Baro Yönetim Ku-
rulunun karar›yla belirlenir.

Alt kurul soruflturma iflini büyük kurula havale edebilir.

Madde 23

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004-130 say›l› yasan›n 31. maddesi taraf›ndan de¤ifltiril-
mifltir.

Avukat, 22. maddeyi uygulamakla yetkili Disiplin Mahkemesi-
ne Baro Baflkan› ya da kurulu oldu¤u ‹stinaf Mahkemesi yarg› çev-
resinin Cumhuriyet Baflsavc›s› taraf›ndan sevk edilir.

Eski görev unvan›yla soruflturma bafllatan önceki Baro Baflka-
n›, yarg›lama kurulunda görev alamaz.  

Disiplin Mahkemesi vicahi soruflturmadan sonra gerekçeli ola-
rak karar verir.Hakk›nda kovuflturma yap›lan avukat›n mensubu
oldu¤u Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden birini  soruflturma yap-
mak üzere belirler. Bu kifli e¤er Disiplin Mahkemesinin yedek ya
da asil üyesi ise ayn› iflin yarg›lama kurulu bünyesinde yer alamaz.

Karar Baflsavc› ya da avukat›n mensubu oldu¤u Baro Baflkan›
ya da ilgili avukat taraf›ndan ‹stinaf Mahkemesine götürülebilir.

Madde 24

12 fiubat 2004 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanan 2004/130
say›l› 11.02.2004 tarihli yasan›n 32.maddesi taraf›ndan de¤ifltiril-
mifltir.

Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde veya kamu yarar› ge-
rektirdi¤inde Baro Baflkan› ya da Baflsavc›n›n talebiyle, bir ceza ya
da disiplin kovuflturmas›na konu olan avukat›n görevleri geçici
olarak ask›ya al›nabilir. Bu süre dört ay› geçemez ve yenilenebilir.

22-2 madde ile ilgili Baro Yönetim Kurulunun, Disiplin Kurulu-
nun veya alt Disiplin Kurulunun üyeleri ifl bu maddenin uygulan-
mas› ile ilgili karar verildi¤i zaman Baro Yönetim Kurulunda veya
alt Disiplin Kurulunda yer alamaz.
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Baro Yönetim Kurulu ayn› koflullarda veya ilgilinin baflvurusu
üzerine yetki çevresindeki ‹stinaf Mahkemesi taraf›ndan karar ve-
rilen süreler hariç olmak üzere bu ask›ya almaya son verebilir.

Geçici ask›ya alma , disiplin ve ceza davas›n›n sona ermesin-
den itibaren kendili¤inden ortadan kalkar.

Bu maddenin uygulanmas›yla verilmifl kararlar, Cumhuriyet
Baflsavc›s›, mensubu oldu¤u baronun baflkan› veya ilgili avukat
taraf›ndan ‹stinaf Mahkemesine götürülebilir.

Madde 25

12 flubat 2004 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 33. maddesi taraf›ndan de¤ifltiril-
mifltir.

Bir avukat›n, duruflmada, yemininin kendisine yükledi¤i yü-
kümlülüklere ayk›r› davrand›¤›n› de¤erlendiren her mahkeme, bu
avukat›n ait oldu¤u disiplin mahkemesinde kovuflturulmas› iflini
(‹stinaf Mahkemesi) Cumhuriyet Savc›s›na gönderebilir.

Baflsavc›, ifli ele almas›ndan itibaren 15 günlük sürede karar
vermek zorunda olan Disiplin Mahkemesine ifli gönderebilir. Disip-
lin Mahkemesi, bu süre içinde karar vermezse talebi reddetmifl sa-
y›l›r ve Baflsavc› istinaf isteyebilir. ‹stinaf Mahkemesi, yaln›zca, Ba-
ro Baflkan›n›n veya temsilcisinin bildirdi¤i görüflleri ald›ktan son-
ra , disiplin cezas› verebilir.

Kusur, Fransa’n›n metropolündeki bir mahkemede ifllenirse ve
vilayette kurulmufl veya bir denizafl›r› ülkedeki veya Mayotte’daki
bir disiplin mahkemesine gönderilmesi gerekirse önceki bentte
öngörülmüfl olan süre bir aya ç›kar›l›r.

Kusur, bir vilayette veya bir denizafl›r› ülkede veya Mayotte’da
kurulmufl bir mahkemede ifllendi¤i zaman ve Fransa Metropolün-
de kurulmufl bir disiplin mahkemesine gönderilmesi gerekti¤inde
de (sürenin uzat›lmas›) geçerlidir.

Usul hükümlerinden ç›kan kurallara uymama (kabahat) veya
yükümlülüklere ayk›r› davranma durumunda avukatlar, söz konu-
su bu hükümlerin öngördü¤ü cezalara çarpt›r›l›rlar.
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Bafll›k IV 

Mesleki teminat ve sorumluluklar.

Madde 26 

Mahkemeler, hukuki sorumluluk konusunda avukatlara karfl›
ola¤an usul kurallar›n› uygularlar.

Madde 27

5 Ocak 1991 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak 1992
tarihinde yürürlü¤e giren 31.12. 1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n
67. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

‹ster baro taraf›ndan olsun ister avukatlar taraf›ndan bireysel
ya da kolektif olsun; ister hem baro hem de avukatlar taraf›ndan
olsun görevlerini yaparken iflledi¤i hatalar ve ihmaller nedeniyle
baro üyesi her avukat›n mesleksel hukuki sorumlulu¤unu garanti
alt›na alan bir sigorta yap›lmal›d›r.

Ayn› zamanda; sahip olacak kimse yarar›na, baro taraf›ndan
imzalanm›fl bir sigorta veya para, senet veya irat senedi fleklinde
ödemeye tahsis edilmifl bir teminat bulunmal›d›r.

6. maddenin ikinci bendiyle ve 6. tekrar maddesiyle ilgili faali-
yetleri içine alan sorumluluklara yaln›zca onu  yapan avukat katla-
n›r.Bu sorumluluklar 13 Temmuz 1930 tarihli sigorta sözleflmeleriy-
le ilgili yasa taraf›ndan tespit edilmifl koflullarda özel ya da kolek-
tif unvanla imzalanm›fl özel sigortan›n konusu olabilirler.

Bafll›k V 

Tazminat

Madde 28

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 29

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
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tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 30

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 31

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 32

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 33

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 34

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 35

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 36

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 37

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
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tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 38

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 39

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 40

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 41

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Madde 41-1

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 11. maddesi taraf›ndan ilga edilmifl-
tir.

Bafll›k VI 

Geçici ve di¤er hükümler

Madde 42

5 Ocak 1991 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak 1992
tarihinde yürürlü¤e giren 31.12.1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n
67. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

31 Aral›k 1990 tarihli, 90-1259 say›l› baz› adli ve hukuki mes-
leklere reform getiren yasan›n yürürlü¤e girifl tarihinden önce üc-
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retli rejimine mensup olarak ücretli hukuk dan›flmanl›¤› ve sosyal
vekil s›fat›yla mesle¤i yapmakta olan, ücretli avukat d›fl›ndaki ye-
ni avukatl›k mesle¤i üyeleri, Sosyal Güvenlik Yasas›n›n 723-1 2
maddesinde öngörülen Frans›z Barolar› Ulusal Sand›¤›na kendili-
¤inden kabul edilirler.

Dan›fltay’›n görüflünün al›nd›¤› Bakanlar Kurulu Kararnamesi,
önceki f›kra hükümlerinin  taraflar üzerindeki mali sonuçlar›n›, ek
emeklilik sand›¤› ile istiflare ettikten sonra, taraflar›n aras›nda
denklefltirme koflullar›n› öngörür.

Madde 43

Kamu idaresi memurlar›na kamu görevlilerine ve as›l rejim ve
tamamlay›c› rejim s›fat› olan, hukuk ortakl›klar›na ihtiyarl›k yard›-
m› yapan sand›¤›n yükümlülükleri, yasan›n yürürlü¤e girifl tarihin-
de faaliyette bulunan veya bu tarihten önce Asliye Mahkemeleri
nezdinde dava vekilli¤i (Avoué) veya Ticaret Mahkemeleri nezdin-
de *dava vekilli¤i (agrée) görevlerini yapm›fl olan ve onlar›n hak-
lar›na sahip olan kiflileri ilgilendiren kararname ile saptanm›fl ko-
flullarda Frans›z Barolar› Ulusal Sand›¤› taraf›ndan üstlenilir.

Madde 44

Asliye Mahkemesi dava vekilleri il ve bölge meslek odalar›n›n
ve ek emeklilik rejimlerini kuran sigorta flirketleriyle sözleflme yap-
m›fl olan ticaret mahkemesi dava vekilleri (agree) bölge meslek
odalar›n›n yerine Frans›z Barosu Ulusal Sand›¤› geçmifltir.Frans›z
Barosu Ulusal Sand›¤› yeni mesle¤in bütünü için bu tür rejimlerin
düzenlenmesine konu olan tüm sözleflmeleri imzalamaya yetkili-
dir.

Madde 45

Yard›mc› S›fat›yla,Fonlar, yasan›n yürürlü¤e girifl tarihinde elde
edilmifl haklar› elinde bulundurana gerekli bedelleri ödemeyi ga-
ranti eder.E¤er bunun uygulanmaya konmas› bu haklar›n azalma-
s›na neden olan önceki maddeyle ilgili rejimde ödenecek miktar-
da bir azalma sonucunu do¤urursa ister yaflam boyu gelir ba¤lan-
mas› yoluyla olsun, isterse tamamlay›c› bir ödeme ile olsun ister-
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se de toplu para verme fleklinde olsun bu garanti yerine getirilir.

Madde 46

5 Ocak 1991 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlan›p 1 Ocak 1992
tarihinde yürürlü¤e giren 31.12.1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n
67. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

Avukatl›k mesle¤ine özgü yeni bir ortak çal›flma sözleflmesi ak-
dedilinceye kadar ve 31 Aral›k 1992 tarihine kadar olan sözleflme-
lerden sonra avukatlar ve onlar›n personeli aras›ndaki iliflkiler afla-
¤›daki bendin hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Avukat olmufl eski hukuk dan›flmanlar› ve eski avukatlar›n per-
soneli ile iliflkileri 31 Aral›k 1990 tarihli, bu tarihten sonra akdedil-
mifl ifl sözleflmeleri dahil 90-1259 say›l› yasan›n 1. bendinin yürür-
lü¤e girifl tarihinden önce uygulanabilen kolektif sözleflme ve
onun eki olan sözleflmeler taraf›ndan düzenlenmifl olarak kalma-
ya devam eder.

‹ster bir ortakl›k ya da flirket bünyesindeki eski hukuk dan›fl-
manlar›n›n veya eski avukatlar›n yeniden grupland›r›lmas› biçimin-
de olsun ister flirketlerin veya ortakl›klar›n birleflmesi biçiminde
olsun ücretli personel kendisi için en elveriflli olan kolektif sözlefl-
meden yararlan›r.

Bu yeniden grupland›rma veya birleflme ile ilgili ücretliler ister
kiflisel unvanla olsun ister ait oldu¤u kolektif sözleflmenin uygu-
lanmas› ile olsun birleflme ya da yeniden grupland›rma tarihinde
elde ettikleri bireysel avantajlar› korurlar.

Avukatl›k mesle¤ini yapma biçimi ne olursa olsun, durumu ön-
ceki bendin hükümleri taraf›ndan düzenlenmemifl olan adli ve hu-
kuki baz› mesleklerde reform yapan 31 Aral›k 1990 tarihli 90-1259
say›l› yasan›n 1. bafll›¤›n›n yürürlü¤e girifl tarihinden sonra bir ba-
roya kay›tl› her avukat personelinin hepsine avukatlar›n kolektif

*agrée = Dava vekili :Vekaletname ibraz etmeksizin taraflar› ticaret mahkemelerin-

de temsil al›flkanl›¤› olan ve mahkemece haz›rlanm›fl listede ad› bulunan vekil. 1972

y›l›ndan itibaren Fransa’da bu vekiller de avukatl›k statüsüne kavuflmufllard›r.
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sözleflmesi ve onun ekleri uygulan›r.

Birinci bendin belirtti¤i sürenin bitiminde yeni bir kolektif ifl
sözleflmesi akdedilmifl bulunmazsa; avukatlarla onlar›n personeli
aras›ndaki iliflkiler avukatlar›n kolektif sözleflmesi ve onun ekleri
taraf›ndan düzenlenir.

Madde 46-1

Baz› adli ve hukuki mesleklerde reform yapan 31 Aral›k 1990
tarihli 1990-1259 say›l› yasan›n 1. bafll›¤›n›n yürürlü¤e girifl tarihin-
den itibaren yeni avukatl›k mesle¤inin avukat olmayan ücretli per-
soneli; ‹stinaf Mahkemesi nezdindeki dava vekilleri ve avukatlar›n
personelleri emekli sand›¤›na ba¤lan›r

Madde 47

16 Eylül 1972 tarihinde ‹stinaf Mahkemesindeki davalarda da-
ha önceden vekil olmufl olan dava vekili bafllang›çta üstlendi¤i
görevlerini yarg›laman›n devam› süresince sürdürür ve esas hak-
k›nda karar verilinceye kadar durumunu korur. Ayn› flekilde taraf-
ça seçilen avukat sadece savunma hakk›na sahip olacakt›r.

‹stifa, ölüm, kay›t silinme durumlar›ndan biri veya  taraflar›n
aralar›nda anlaflmalar› veya ilgili taraf›n aksi karar› durumlar›n›n
tümü sakl› kalmak kayd›yla.( bafllang›çtaki görevini sürdürür)

Madde 48

5 Ocak 1991 tarihinde Resmi Gazetede  yay›nlan›p 1 Ocak 1992
tarihinde yürürlü¤e giren 31.12.1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n
67. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

Bir Ticaret Mahkemesi nezdindeki bir dava vekili (agrée) veya
‹stinaf Mahkemesi nezdindeki bir dava vekili (avouée) ne karfl› ve-
rilmifl; faaliyetin geçici olarak yasaklanmas› ve bir dava vekili
(avoué), dava vekili (agrée) veya bir avukat aleyhine , bu yasan›n
yürürlü¤e girifl tarihinden önce verilmifl olan disiplin cezalar› etki-
lerini meydana getirmeye devam eder.Ayn› flekilde baz› adli ve hu-
kuki mesleklerde reform yapan 31. Aral›k 1990 tarihli 90/1259 sa-
y›l› yasan›n 1. bafll›¤›n›n yürürlü¤e girmesinden önce veya bu ta-
rih sonras›nda bir avukat veya bir hukuki dan›flman aleyhine ve-
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rilmifl olan disiplin cezalar› da bu yasan›n uygulanmaya girmesi
durumunda geçerlili¤ini korur.

Disiplin Mahkemesinin baz› adli ve hukuki mesleklerde reform
yapan 31 Aral›k 1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n I. bafll›¤›n›n yü-
rürlü¤e girifl tarihinden önce önünde olan iflleri ve bu tarihten ön-
ceki tüm mesleki olaylar› karara ba¤lama yetkisi uzat›lm›flt›r.

Bu yarg›lama kurulu yeni mesle¤e girmesi reddedilmifl olan hu-
kuk dan›flmanlar›n›n ücret talepleri hakk›nda karar veren bölge
komisyonlar›n›n kararlar›na karfl› baflvurular hakk›nda da karar
vermeye yetkilidir.

‹stinaf Mahkemesi ve Yarg›tay önlerindeki devam eden disiplin
davalar›n› görürler.

Madde 49

12 fiubat 2004 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanan
11.02.2004 tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 27. maddesi taraf›ndan
kald›r›ld›.

Madde 50

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 77. maddesi taraf›ndan de¤ifltirildi.

I. Söz konusu 31 Aral›k 1990 tarihli 90/1259 say›l› yasan›n I.
bafll›¤›n›n yürürlü¤e girifl tarihinde bir hukuk dan›flman› listesine
kaydolmak için gerekli staj süresini bütünüyle tamamlayacak olan
kifliler 11. maddenin 4. bendi (3°)nin ve 12. maddenin istisnalar›
ile avukatl›k mesle¤i yeterlilik sertifikas›ndan ve aç›k art›rma ile
sat›fl memurlar› , s›nai mülkiyet dan›flmanlar›, adli uzmanlar ve ad-
li veya hukuki baz› mesleklerin statülerini yeniden düzenleyen 11
fiubat 2004 tarihli 2004/130 say›l› yasan›n II. bafll›¤›n›n yürürlü¤e
giriflinden önce gerekli olan stajdan muaft›rlar.

II. 1 Ocak 1992 tarihinden önce bir ya da birçok mansiyonu (uz-
manl›k kayd›n›) kullanmaya izin verilmifl olan eski hukuk dan›fl-
manlar› uzmanl›k sertifikas› istemeksizin bu izinden yararlanma
hakk›n› korurlar. 12-1. maddenin uygulanmas›yla ihdas edilmifl
olan uzmanl›k sertifikalar› ve önceden elde edilmifl bunlar›n eflde-
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¤erleri kendili¤inden verilmifl olur.

III. Avukatl›k mesle¤ini yapan ve an›lan 31 Aral›k 1990 tarihli
90/1259 say›l› yasan›n I. bafll›¤›n›n yürürlü¤e girifl tarihinden önce
hesap uzmanl›¤› faaliyetini yürüten eski hukuk dan›flmanlar›na is-
tisnai olarak bu faaliyetlerini de sürdürmelerine izin verilir.Bunun-
la birlikte onlar, ayn› bir iflletme için veya ayn› iflletmeler grubu
için ne ikisi bir arada ne de ard arda  avukatl›k görevlerini ve he-
sap uzmanl›¤›  vekilli¤ini yapabileceklerdir.

IV. Mezkur 11 fiubat 2004 tarihli 2004/130 say›l› yasan›n II. bafl-
l›¤›n›n yürürlü¤e girifl tarihinde Formasyonda olan kifliler formas-
yonlar›n› bu tarihten önce yürürlükte olan özel koflullara göre de-
vam ettirirler.Bununla birlikte söz konusu 11 fiubat 2004 tarihli
2004/130 say›l› yasan›n II. bafll›¤›n›n yürürlü¤e girifl tarihinden iti-
baren iki y›l içinde staj›n› bitirmemifl olan veya staj›na bafllama-
m›fl olan avukatl›k mesle¤i yeterlilik belgesi sahipleri bu iki y›ll›k
periyodun bitiminden muaf tutulurlar.Staj listesine kay›tl› olan ki-
fliler Baro Baflkan› ve Baro Yönetim Kurulu seçimlerine kat›lma
haklar›n› muhafaza ederler.

11 fiubat 2004 tarihli 2004/130 say›l› yasan›n II. bafll›¤›n›n yü-
rürlü¤e girifl tarihinden önce düzenlenmifl olan avukatl›k mesle¤i
yeterlilik belgesi s›nav›n›n son yap›l›fl›nda baflar›s›z olma halinde
formasyonlar›n› yeniden yapmay› arzu eden kifliler veya Mesleki
Formasyon Bölge Merkezi Yönetim Kurulunun karar›yla kendileri-
ne izin verilip de ikinci kez baflar›s›z olan kifliler, bu tarihte yürür-
lükte olan girifl hükümlerine tabi olurlar.

V. 2004/130 say›l› 11 fiubat 2004 tarihli söz konusu yasan›n
metnindeki III. bölüm , 22. maddeyle ilgili ifllemlerin gerçekleflti¤i
dönemde staj listesine kay›tl› eski avukatlara uygulan›r.

Madde 51

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 27. maddesi taraf›ndan ilga edildi.

Madde 52

*’Clerc’ler, sekreterler ve avoué , agrée ve avukat çal›flanlar›-
n›n eskiden ba¤l› olduklar› emeklilik rejimleri ile flimdi ba¤l› ol-
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duklar› veya yeni mesleklerinden veya yeni görevlerinden dolay›
ba¤l› olacaklar› rejimler aras›nda bir eflgüdüm organize edilecek-
tir.Yeni avukatl›k mesle¤inin organizasyonu fonu, kazan›lm›fl veya
bu yasan›n yürürlü¤e girifl tarihinde kazan›lan haklar›  - ek emek-
lilik rejimlerinden elde edilenler dahil – korumak için gerekli meb-
la¤› ödemeyi garanti eder.

Madde 53

12 fiubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 11.02.2004
tarihli 2004/130 say›l› yasan›n 26. maddesi taraf›ndan de¤ifltiril-
mifltir.

• Clerc=Mahkeme nezdinde görevli tali kifliler.(Noter, dava ve-
kili, mübaflir).  Avukat, Noter yaz›hanesinde çal›flan memur.

Dan›fltay Kararlar›; avukatlar›n ba¤›ms›zl›¤›na, Baro Yönetim
Kurulunun muhtariyetine, mesle¤in özgür karakterine halel getir-
meden bu bafll›¤›n uygulanma koflullar›n› tespit eder.

Dan›fltay Kararlar› özellikle flunlar› kapsar:

1°. Avukatl›k mesle¤ine kat›lma ve avukatl›kla ba¤daflmama
koflullar›n› ve 6 ila  8-1 maddelerinde öngörülmüfl olan hallerde
mesle¤i yapma koflullar›n›:

2°  Meslek ahlak› kurallar› ile disiplin prosedürü ve disiplin ce-
zalar›n›;

3°  Mesleki teflkilat›n kurallar›n› ,mesleki teflkilat›n özellikle Ba-
ro Yönetim Kurulunun kompozisyonunu ve seçim fleklini, görevi-
ni, finansman›n› ve Barolar Birli¤inin görev ve yetkilerini;

4°  5. maddenin 4. bendinde öngörülen verilecek iznin koflul-
lar›n›;

5°  7. maddede öngörülmüfl olan ifl sözleflmesi veya birlikte
çal›flma sözleflmesinin haz›rlanmas›na iliflkin koflullar›;

6°  Avukatl›k ücretleri ve masraflar›n›n ödenmesi ile ilgili uz-
laflmazl›klar›n yönetmeli¤i prosedürünü;

7° ve 8° bentler la¤vedildi.

9°  27. maddenin uygulanma koflullar›n› ve özellikle garantile-
rin koflullar›n›,  avukatlar›n müvekkillerinden alacaklar› için kabul
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ettikleri para, senet ya da irat senetlerinin koflullar›n› ve denetlen-
mesinin özel koflullar›n›, bunlar›n birçok baro taraf›ndan müfltere-
ken veya her baro taraf›ndan bu amaçla kurulmufl ve yönetmeli¤i
yap›lm›fl sand›¤a yat›r›lmas› koflullar›n›;

10 Uzmanl›k sertifikas› verme koflullar›n› ve durumlar›n› ve avu-
kat unvan› yan›nda ekleyebilecekleri bir uzmanl›k kayd›n›n(mansi-
yon) koflullar›n› ve verilebilecek istisnalar› ;

11°   11. maddede sözü edilen diplomalar›n veya denkli¤i ka-
rarlaflt›r›lacak unvanlar›n koflullar› ve avukatl›k mesle¤i yeterlilik
belgesi ve diploma muafiyetinin özel koflullar›n› ve bir uzmanl›k
sertifikas› elde etmek için gerekli koflullar›n tümü veya bir k›sm›
ya da mesleki formasyonun tümünden veya bir bölümünden mu-
af tutulabilmek için siyasal bilimler veya hukuk bilimleri yüksek
ö¤retim diplomas› koflullar›n›;

12°  50. maddenin uygulanma koflullar›n›;

13°  52. maddede öngörülmüfl yeni avukatl›k mesle¤i teflkilat
fonlar›n›n  garantisinin yerine getirilme koflullar›n› ve koordinas-
yonun özel koflullar›n›;

14°  Mesleki Formasyon Bölge Merkezlerinin yönetim kurullar›-
n›n fonksiyonu, seçim  flekli  ve kompozisyonunu ;

15°  Avrupa birli¤i Konseyinin 22 Mart 1977 tarihli, CEE  77/249
say›l› yönergesinin uygulanmas› için gerekli tedbirleri ....

belirler.

Bafll›k II: ‘Hukuki konuda dan›flma’n›n düzenlenmesi ve özel
imzal› sözleflmelerin redaksiyonu

Bölüm I: Genel Hükümler

Madde 54

8 Nisan 1997 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 07.04.1997 ta-
rihli 97/308 say›l› yasan›n 1. maddesi taraf›ndan de¤ifltirilmifltir.

Hiç kimse  do¤rudan ya da (dan›fl›kl›) araya koydu¤u kifli tara-
f›ndan ve ücretli ya da ücretsiz olarak hukuki mütalaa veremez ya
da baflkas› için özel sözleflme düzenleyemez. E¤er:
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1°  Bir hukuk lisans›na sahip de¤ilse veya 56 ila 66. maddele-
re uygun olarak yapmas›na izin verilmifl, hukuki sözleflme yapma
ve hukuki mütalaa verme yetkisinin oldu¤unu kan›tlamazsa.

56, 57 ve 58. maddelerde sözü edilen kifliler bu hukuki yetki-
ye sahip kifliler olarak tan›nm›fllard›r.

59. maddede sözü edilen, düzenli bir flekilde mesleki faaliyet-
te bulunan kifliler için bu sonuç , oradaki metinden ç›kar

O, 60. madde ile ilgili (olarak) düzenli olmayan faaliyetlerin
herbiri için, gerekti¤inde, bu ikinci derece unvanla hukuk uygula-
may› arzu eden ve bu faaliyetleri yapan kiflilerin gereksedi¤i hu-
kuk deneyimi veya niteliklilik koflullar›n› tespit eden bir komisyo-
nun düflüncesi al›nd›ktan sonra verilmifl bir kararla tevdi edilmifl
bir onaydan has›l olur.

61, 63, 64 ve 65. maddelerle ilgili kurumlar›n kategorilerinin
herbiri için o, bu kurumlar›n izniyle hukuk uygulayan kiflilerin ge-
reksedi¤i hukuki deneyim veya niteliklilik koflullar›n› , gerekti¤in-
de, tespit eden ayn› komisyonun düflüncesini ald›ktan sonra veril-
mifl bir kararla , tali unvanla hukuk uygulamak için verilmifl onay-
dan do¤ar.

Önceki 2. bentte sözü edilen komisyon ifli ele ald›ktan itibaren
üç ay içinde düflüncesini ortaya koyar.

Bu komisyon , üstelik, ilgilinin mesleki kategorilerle ilgili hiz-
met içi e¤itimi ve bafllang›çtaki  formasyonu hakk›nda ö¤ütler bil-
direbilir.

Bir Kararname komisyonun bileflimini (kompozisyonunu), ifle
bakmas›n›n özel koflullar›n› ve görevinin koflullar› tespit edilir.

Birinci maddede öngörülmüfl olan onaydan, reklam amaçl› ve-
ya ilgilinin faaliyetinin tan›t›m› için yararlan›lamaz.

2° E¤er, flerefe, do¤rulu¤a, ahlak ve adaba karfl› eylemlerinden
dolay› ceza mahrumiyetine neden olan bir olay›n faili olursa;

3°. E¤er, ayn› türdeki bir disiplin cezas›na neden olan, idarece
görevden alma, onay veya iznin geri al›nmas› cezalar›na neden
olan olaylar›n faili olursa;

4. E¤er iflas etmiflse veya 25 Ocak 1985tarihli 85/98 say›l› ya-
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san›n VI. bafll›¤›n›n uygulanmas›yla veya bu yasadan önceki rejim-
de 13 Temmuz 1967 tarihli 67/563 say›l› yasan›n II. bafll›¤›n›n uy-
gulanmas›yla baflka cezalar alm›flsa;

5. E¤er, üstelik, bu bafll›¤›n devam› maddelerinde öngörülmüfl
koflullara cevap vermezse ve e¤er söz konusu maddeler hakk›nda
veya onlar›n öngördü¤ü limitlerde yetkilendirilmifl de¤ilse;

Bir tüzel kiflili¤in hukuki veya fiili yöneticilerinden biri bu mad-
deyi ilgilendiren cezalardan birinin konusu olursa, savc›l›¤›n bafl-
vurusuyla, flirket merkezinin bulundu¤u yerdeki Asliye Mahkeme-
sinin karar›yla 1. bendi ilgilendiren iflleri yapma hakk› elinden al›-
nabilir.

1°. ‘ de sözü edilen komisyon, 7 Nisan 1997 tarihli 97/308 sa-
y›l› yasan›n ilgas›ndan itibaren alt› ayl›k bir sürenin sonunda ku-
rulur.

1.bentte öngörülen hukuki yeterlilik veya diploma koflullar› bir
y›ll›k sürenin sonunda uygulan›r.

11 fiUBAT 2004 TAR‹HL‹ BAZI HUKUK‹ VE ADL‹ MESLEKLERDE
REFORM YAPAN YASA

11 fiubat 2004 tarihli 2004/130 say›l› baz› adli ve hukuki mes-
leklerde, adli bilirkifliler,s›nai mülkiyet kurullar› ve aç›k art›rmayla
sat›fl uzmanlar› mesleklerinde reform yapan yasa

Millet Meclisi ve Senato kabul etti.

Afla¤›daki kanun metnini Cumhurbaflkan› (yay›nlay›p) yürürlü¤e
koydu.

BAfiLIK 1 AVRUPA TOPLULU⁄U YURTTAfiLARININ FRANSA
AVUKATLIK MESLE⁄‹N‹ FRANSA’DA SÜREKL‹ YAPMALARI

Bafll›k 1 

Kendi ülkesindeki meslek unvan›yla avukatl›k görevini yapmak

Madde 1

31 Aral›k 1971 tarihli 71/130 say›l› baz› hukuki ve adli meslek-



174 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

lerde reform yapan yasa, niteliklerini bir baflka üye ülkede elde et-
mifl olan Avrupa Birli¤i üyesi devletlerin yurttafllar› taraf›ndan avu-
katl›k mesle¤ini devaml› olarak yapmakla ilgili hükümler bafll›¤›n›
tafl›yan IV. bafll›k ile tamamlanm›flt›r.

Madde 2

An›lan  31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 82. madde-
sinden sonra ( Kendi ülkesindeki mesleki unvanla sürekli olarak
görev yapmayla ilgili hükümler) bafll›¤›n› tafl›yan bir bölüm derce-
dilmifltir.

Madde 3

Sözü edilen 31 Aral›k 1971 tarihli 71/ 1130 say›l› yasa , flu fle-
kilde kaleme al›nan 83. madde ile tamamlanm›flt›r.

"Madde 83-  Avrupa Birli¤ine üye ülkelerden birinin uyru¤unu
tafl›yan herkes, e¤er kendi ülkesindeki mesleki unvan› kararna-
meyle tespit edilmifl bir listede yer al›yorsa, bir baflka unvan kul-
lanmaks›z›n bu unvan ile Fransa’da avukatl›k mesle¤ini sürekli
olarak yapabilir.

"Bu durumda , o, bu bölümün hükümleri sakl› kalmak kayd›y-
la mevcut yasan›n hükümlerine tabidir.

Madde 4

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 84. madde taraf›ndan tamamlanm›flt›r.

"Madde 84 – Kendi ülkesindeki mesleki unvan›yla sürekli ola-
rak avukatl›k mesle¤ini yapmak isteyen avukat, seçti¤i baronun
levhas›n›n özel listesine kaydolur.Bu kay›t, nezdinde kay›tl› oldu-
¤u , ona bu unvan› tafl›ma izni veren Avrupa Birli¤ine üye ülkenin
yetkili mercii taraf›ndan unvan›n›n tan›nd›¤›n› bildiren bir belgeyi
elde etti¤i anlam›na gelir.

Ülkesindeki meslek unvan› alt›nda sürekli olarak mesle¤i ya-
pan avukat, 15. maddenin öngördü¤ü koflullarda kaydoldu¤u ba-
roya kat›l›r.(Bu avukat) Barolar Birli¤inin seçimlerine ifltirak eder.

"Avukatl›k unvan›n› elde etti¤i devlette mesle¤i yapma hakk›n-
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dan geçici veya kesin mahrumiyet, avukatl›k mesle¤ini yapma
hakk›n›n geçici ya da kesin olarak geri al›nmas›na yol açar."

Madde 5

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 85. madde taraf›ndan tamamlanm›flt›r.

"Madde 85 – Kullanmakta oldu¤u, ülkesindeki mesleki unvan
, bu unvan›n elde edildi¤i üye ülkenin resmi dili ya da resmi dil-
lerinden sadece biriyle adland›r›labilir.

Ülkesindeki mesleki unvan›n›n mansiyonu, ilgilinin mensubu
oldu¤u mesleki örgütü veya unvan›n› elde etti¤i , kay›tl› bulundu-
¤u  üye ülke mahkemesi ve Fransa’da kay›tl› oldu¤u baro taraf›n-
dan sürekli izlenir."

Madde 6

31 aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu  yasa flu flekil-
de kaleme al›nm›fl 86. madde ile tamamlanm›flt›r.

"Madde 86 – Ülkesindeki mesleki unvan› alt›nda sürekli olarak
mesle¤ini yapan avukat, 27. maddede öngörülen risklere karfl› si-
gortalanmak zorundad›r.

"E¤er unvan›n› elde etti¤i üye ülkenin kurallar›na göre eflde¤er
teminatlar› ve sigortalar› imzalam›fl oldu¤unu kan›tlarsa, birinci
bentte öngörülmüfl olan zorunlulu¤u yerine getirmifl say›l›r.Baro
Yönetim Kurulu taraf›ndan gerekti¤i gibi eflde¤er oldu¤u kabul
edilmifl/kaydedilmifl de¤ilse ilgili kifli ek bir teminat veya sigorta
imzalamak zorundad›r."

Madde 7

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 87. madde ile tamamlanm›flt›r.

"Madde 87 - Ülkesindeki mesleki unvan› ile kay›tl› olan avukat
7. ve 8. maddelerde öngörülmüfl özel koflullara göre ( mesle¤i) ya-
pabilir.

"Kayd›n› yapan Baro Yönetim Kuruluna bilgi verdikten sonra (
avukat), unvan›n› elde etti¤i üye ülkenin hukuku taraf›ndan dü-
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zenlenmifl , bir icrac› topluluk ad›na veya  onun bünyesinde afla-
¤›daki flartlarla mesle¤ini yapabilir.

"1°  Sermayesinin ve oy hakk›n›n yar›dan fazlas›n›n 83. mad-
denin öngördü¤ü listede gösterilen unvanlardan biri veya avukat
unvan› alt›nda kendi ad›na veya bir topluluk ad›na icra eden kifli-
ler taraf›ndan elde edilmifl olmas› flart›yla;

2°  Sermayesinin ve oy hakk›n›n tamam› di¤er hukuki serbest
mesleklerden birini yapan kifliler veya yasal veya yönetmeliksel bir
statüye ba¤l› adli kiflilerin elinde bulunmas› kofluluyla;

3°  Yönetim ve denetleme erkine sahip olan kiflilerin meslek-
lerini grup bünyesinde ya da grup ad›na yürütüyor olmas›;

4°  Grubun ad›n› kullanma hakk›n›n sadece 1° ‘ de  an›lan mes-
lek üyelerine sahip olmas› kofluluyla;

" 1° ila 4° ‘te öngörülmüfl koflullar gerçeklefltirilmedi¤i zaman
ilgili kifli sadece 1° ‘de öngörülmüfl özel koflullarda mesle¤i yapa-
bilir.Bununla birlikte (o) kendi ülkesinde kulland›¤› ismi veya bün-
yesinde bulundu¤u toplulu¤un ad›n› kullanabilir.

"Ülkesindeki mesle¤inin unvan› alt›nda kay›tl› avukat, Dan›fltay
Kararnamesi ile tespit edilmifl koflullar alt›nda Fransa’da , unvan›-
n› elde etmifl oldu¤u üye ülke hukuku taraf›ndan belirlenen ve un-
van› korunmufl veya  yasal veya yönetsel bir statüye ba¤l› birçok
serbest mesle¤i ortaklafla yapma amac›nda olan bir flirket bünye-
sinde veya onun ad›na  mesle¤i icra edebilir."

Madde 8

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 88. madde ile tamamlanm›flt›r

"Madde 88 – Ülkesindeki meslek unvan›yla görev yapan bir
avukata karfl› disiplin kovuflturmas›na bafllamadan önce , yaz›l›
gözlemlerini aç›klayacak hale gelme durumunda olan Baro Baflka-
n› bu aflamada ve gerekti¤inde Dan›fltay kararnamesi taraf›ndan
saptanan özel koflullara göre, disiplin kovuflturmas›n›n geliflimi
esnas›nda üye devletin yetkili merciini bilgilendirir.
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"25. maddeye dayan›larak disiplin kovuflturmas›na giriflildi¤i
zaman söz konusu maddenin ikinci bendinde öngörülmüfl olan sü-
re bir ay art›r›l›r.

Bölüm II

Avukatl›k mesle¤ine girifl

Madde 9

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 82. maddesinden
sonra  " Avrupa Birli¤i uyruklular›n avukatl›k mesle¤ine girifli ile
ilgili hükümler" fleklinde adland›r›lan ikinci bölüm dercedilmifltir.

Madde 10

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 89. madde ile tamamlanm›flt›r

"Madde 89 – Frans›z hukukunda en az üç y›la denk gelen bir
süre kendi ülkesinde düzenli ve fiili olarak bir çal›flma gerçeklefl-
tirmifl olan, ülkesindeki meslek unvan›yla görev yapan avukat ;
avukatl›k mesle¤ine girmek için, söz konusu 21 Aral›k 1988 tarih-
li Avrupa Birli¤i Konseyinin CEE 89/48 say›l› yönergesinin uygulan-
mas› için al›nan kararlardan ç›kan koflullardan muaft›r.

"Ülkesindeki mesleki unvan›yla görev yapan avukat, kendi ül-
kesinde en az üç y›la denk (gelen) bir sürede düzenli ve fiili ola-
rak bir çal›flma gerçeklefltirmifl fakat Frans›z hukukunda bu süre-
den daha az bir süre görev yapm›flsa Baro Yönetim Kurulu yap›-
lan faaliyetin düzenlili¤i ve fiilili¤i ile ilgili niteli¤ine ve ilgilinin bu
faaliyeti yürütebilme yeterlili¤ine de¤er biçer. (karar verir)

Madde 11

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 90. madde ile tamamlanm›flt›r.

"Madde 90 – ‹lgilinin talebinin incelenmesi esnas›nda Baro Yö-
netim Kurulu ilgiliye ait bilgilerin gizlili¤ini teminat alt›na al›r.

"‹lgili kifli, 89. maddenin koflullar›n› yerine getirdi¤i sürece Ba-
ro Yönetim Kurulu yaln›zca 11. maddenin 4°, 5° ve 6°. fl›klar›n›n
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hükümlerine ayk›r›l›k durumunda ya da kamu düzenine bir zarar›n
söz konusu oldu¤u bir baflka gerekçe ile kay›t yapmay› reddede-
bilir.

"3. maddede öngörülen yemini yapt›ktan sonra ilgilinin kayd›
yap›l›r.

"Bu bölüm hükümlerinin uygulanmas›yla baro levhas›na kay-
dolan avukat , 85. maddenin ilk bendinde öngörülmüfl koflullarda
ülkesindeki mesleki unvan›n›n Avukatl›k unvan›n› kullanabilir.

Bölüm III

Çeflitli Hükümler

Madde 12

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l›  söz konusu yasan›n 82.
maddesinden sonra  " Çeflitli hükümler" fleklinde adland›r›lan
üçüncü bölüm dercedilmifltir.

Madde 13

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 91. madde ile tamamlanm›flt›r.

"Madde 91 -  Frans›z’dan baflka Avrupa Birli¤i üyesi bir ülke-
nin uyru¤unu tafl›yan bir avukat taraf›ndan avukatl›k mesle¤inin
icras›, bir mahkeme bünyesinde görev yapmaya elveriflli unvan› bi-
le olsa her türlü kat›l›ma kapal›d›r.

Madde 14

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasa flu flekilde
kaleme al›nm›fl 92. madde ile tamamlanm›flt›r.

"Madde 92 – Barolar, her biri kendisini ilgilendiren ifller için,
unvan›n› elde etti¤i ülkenin d›fl›nda baflka bir üye ülkede avukat-
l›k mesle¤inin sürekli icras›n› kolaylaflt›rmak amac›yla Avrupa Bir-
li¤ine üye ülkelerin yetkili mercileri ile iflbirli¤i yapar ve onlara ge-
rekli yard›m› sa¤larlar."

BAfiLIK  II AVUKATLARIN MESLEK‹ FORMASYONU VE BARO
YÖNET‹M KURULUNUN VE BAROLAR B‹RL‹⁄‹N‹N GÖREV VE
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YETK‹LER‹

Madde 15

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 12.
maddesi flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:

"Madde 12 – 11. maddenin son bendi, 21 Aral›k 1988  tarihli
Avrupa Birli¤i Konseyinin CEE 89/48 say›l› yönergesinin uygulan-
mas› için oluflturulan yönetmelik hükümleri ve baz› aktivitelerde
bulunmufl olan kiflilerle ilgili hükümler sakl› kalmak kayd›yla avu-
katl›k mesle¤inin icras› için gerekli mesleki formasyon; bir mesle-
ki formasyon bölge merkezinde yap›lan girifl s›nav›n› baflarmaya
ve avukatl›k mesle¤i yeterlilik belgesi ile onaylanm›fl en az on se-
kiz ayl›k bir süre teorik ve pratik çal›flmas›n› gerçeklefltirmeye ba¤-
l›d›r.

"Bu formasyon ifl yasas›n›n 1. kitab›n›n 1. bafll›¤›nda öngörü-
len ç›rakl›k sözleflmesi çerçevesinde verilebilir."

Madde 16

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 12-1
maddesinin ikinci bendi  flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:

"Hukuk doktorlar›, avukatl›k mesle¤i formasyon bölge merke-
zi girifl s›nav›na tabi tutulmaks›z›n, 12. maddede öngörülen teorik
ve pratik formasyona do¤rudan girerler."

Madde 17

An›lan  31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 12 – 1. mad-
desinden sonra  flu flekilde kaleme al›nm›fl bir 12-2 maddesi der-
cedilmifltir:

"Madde 12-2 – Formasyona kabul edilen kifli, staj›n› yan›nda
yapt›¤› avukatlar, mahkemeler ve di¤er kurumlarda staj ve formas-
yon esnas›nda flahit oldu¤u olaylar ve ifllemlerin tümü için s›r sak-
lama yükümlülü¤üne uymak zorundad›r.

"Merkezdeki formasyonu s›ras›nda, mahkeme staj›n› yaparken
mahkeme kararlar›n›n müzakerelerine kat›labilir.

"Formasyona kat›l›r kat›lmaz, o, Mesleki Formasyon Bölge
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Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan›n›n takdimi üzerine merkezin bu-
lundu¤u yetki çevresindeki ‹stinaf Mahkemesi önünde flu yemini
yapmak zorundad›r: "Formasyon ya da staj esnas›nda sahip ola-
ca¤›m her türlü ifl ve eylemler hakk›ndaki bilgileri mesleki s›r ola-
rak saklayaca¤›ma ant içerim."

Madde 18 

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 13 mad-
desi  flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:

"Madde 13- Formasyon Mesleki Formasyon Bölge Merkezi ta-
raf›ndan sa¤lan›r.

"Mesleki Formasyon Bölge Merkezi kamuya yararl›, tüzel kifli-
li¤e sahip bir kurumdur.‹flleyifli, hakimlerin, üniversitelerin ve ge-
rekti¤inde di¤er tüm kifli ve nitelikli kurumlar›n yard›m›yla avukat-
l›k mesle¤i taraf›ndan sa¤lan›r.

"Mesleki Formasyon Bölge Merkezi Yönetim Kurulu merkezin
yönetimi ve iflleyifli ile görevlidir.O (Yönetim Kurulu) bütçeyi  ve
bilançoyu yapar ve önceki y›l›n ifllemlerinin hesap sonuçlar›n› ka-
bul eder.

"Mesleki Formasyon Bölge Merkezi Barolar Birli¤inin ayr›cal›k-
lar›na ve görevine riayet çerçevesinde flu ifllerle görevlidir:

"1°-Avukatl›k mesle¤i yeterlilik sertifikas› haz›rlamak

"2°-21 Aral›k 1988 tarihli Av.B.Konseyinin CEE 89/48 no’lu yö-
nergesinin uygulanmas› için ç›kar›lm›fl yönetmelik hükümlerin sak-
l› kalmak kayd›yla üniversite diplomas› olan ilgililerin mesleki for-
masyonun bir bölümünden muaf tutulma talebini karara ba¤lamak 

"3°-‹cab›nda üniversitelerle,ö¤retim kurumlar›yla,özel veya ka-
musal mesleki formasyon kurumlar›yla veya mahkemelerle iliflki
kurarak avukatlar baz›nda (hizmet içi) genel formasyonunu ve ta-
mamlay›c› formasyonunu sa¤lamak

"4°-‹fl Yasas›n›n 116/2 maddesinde an›lan mukaveleleri yapmak

"5°-Formasyona kabul edilmifl olan kifliler taraf›ndan yap›lan
staj›n yap›l›fl koflullar›n› kontrol etmek
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"6°-Avukatlar›n hizmet içi e¤itimini (formasyonunu) sa¤lamak

"7°-12/1 maddenin ilk bendinde öngörülmüfl bilgilerin kontro-
lünü organize etmek ve uzmanl›k belgelerini vermek

Madde 19

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 13. maddesinden
sonra  flu flekilde kaleme al›nm›fl olan bir 13-1 maddesi  dercedil-
mifltir.

"Madde 13-1Adalet Bakan›, Barolar Birli¤inin önerisi üzerine
her Mesleki Formasyon Bölge Merkezinin  yerini ve yetki çevresi-
ni kararlaflt›r›r.

"Ayn› biçimde, Barolar Birli¤i ile istiflarede bulunduktan sonra
yeniden grupland›rma yap›labilir.‹lgili merkezlerin baflvurusundan
sonra yeniden gruplanan Mesleki Formasyon Bölge Merkezinin
menkul ve gayrimenkul mallar› yeniden grupland›rman›n en son
yap›ld›¤› merkeze transfer edilebilirler.Bu durumda Genel Vergi
Yasas›n›n 1039. maddesinin hükümleri bu eflyalar›n transferine
izin Dan›fltay’›n görüflünün al›nd›¤› Bakanlar Kurulu  Kararnamesi
sakl› kalmak kofluluyla uygulan›r

"Bölge merkezi, .Barolar Birli¤inin uygun bulmas›ndan sonra
hukuk araflt›rmas› ve formasyon ünitesine elveriflli flehirlerde yer-
el bir bölüm açabilir."

Madde 20

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l›  söz konusu yasan›n 14.
maddesinin ilk on üç  bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 21

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 14.
maddesinden sonra  flu flekilde kaleme al›nm›fl olan bir 14-2 mad-
desi  dercedilmifltir.

"Dan›fltay Kararnamesi  Meslek içi E¤itim Zorunlulu¤u bafll›¤›
alt›nda  uygun çal›flmalar›n süresini ve türünü belirler. Barolar Bir-
li¤i formasyonu yap›p bitirmenin özel koflullar›n› belirler"

Madde 22

Söz konusu 31 aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 15.
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maddesinin ikinci bendindeki flu  sözcükler kald›r›lm›flt›r :
"Seçimin yap›ld›¤› 1 Ocak tarihinden önce yeminini yapm›fl olan
ayn› baronun stajyer avukatlar›n›n tümü taraf›ndan"

Madde 23
31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 17. maddesi flu

flekilde de¤ifltirilmifltir:
1°  1. bendin 2. cümlesinin bafl› flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:

" 21-1. maddesinin hükümleri sakl› kalmak kayd›yla , o ........."
2°  ‹kinci ve üçüncü bentler flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:
1°-Gerekti¤inde iç yönetmelik hükümlerini de¤ifltirmek ve

avukatlar›n levhaya yaz›lmas›, bu levhadan re’sen ya da ‹stinaf
Mahkemesi Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n talebi üzerine ç›kar›lmas›,
kütü¤e tescili, daha önce kütü¤e kaydolmufl avukatlar›n
derecelendirilmesi ve mesle¤i ifa etmeyi terk etmifl  olmakla bir-
likte mesle¤i yapmak için yeniden baflvuran avukata  ve ikinci
büro açmak isteyen avukata izin verme veya bu iznin kald›r›l-
mas›na karar vermek.

Bir baro 15. maddenin 2. bendinde düzenlenen oy hakk›na sa-
hip en az befl yüz avukat› kapsad›¤› zaman; baro levhas›na yaz›l-
ma, levhadan silinme, ikinci bürolar›n aç›lmas›na izin verme veya
bu izni geri alma konular›nda karar vermek amac›yla Baro baflka-
n› ya da önceki bir Baro Baflkan›n›n baflkanl›¤›nda befl üyeli bir
veya birçok kurul oluflturabilir.Bu kurullar› oluflturan üyeler Baro
Yönetim kurulu üyeleri veya görevlerini terk edeli sekiz y›ldan da-
ha az olan önceki Baro Yönetim kurulu üyeleri olabilirler.Bu üye-
ler her y›l listeden Baro Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilirler.

3° Beflinci bendin (2°)’nin  bafl›ndaki "icra etmek" sözü "yar-
d›mc› olmak/katk›da bulunmak" sözü ile de¤ifltirilmifltir.

4°  Son bentten önce flu flekilde kaleme al›nm›fl bir 11° derce-
dilmifltir.

"11°  14-2 maddenin öngördü¤ü meslek içi e¤itim zorunlulu¤u-
na avukatlar›n uyup uymad›¤›n› gözetmek"

Madde 24
Söz konusu 31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 20.

maddesindeki "veya staj listesinde" ve "veya staj listesinden"
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sözleri ç›kar›lm›flt›r.

Madde 25

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 21-1
maddesinin ilk iki bendi  flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:

"Tüzel kiflili¤e sahip kamuya yararl› bir kurum olan Barolar Bir-
li¤i, avukatl›k mesle¤ini özellikle kamu erki karfl›s›nda temsil et-
mekle görevlidir.Yürürlükteki yasal ve yönetmeliksel hükümlere
uygun olarak Barolar Birli¤i avukatl›k mesle¤inin teamülleri ve ku-
rallar›n› genel düzenlemeler yoluyla birlefltirir.

"Barolar Birli¤i formasyonun düzenlenmesi ilkelerini tan›mla-
mak ve programlar› uyumlu hale getirmek görevini de üstlenmifl-
tir. Birlik, Mesleki Formasyon Bölge Merkezinin formasyon çal›fl-
malar›n› koordine eder ve denetler ve mesleki formasyon konu-
sunda 14. maddenin 1. bendinin kendisine yükledi¤i görevleri ya-
par.Uzmanl›k mansiyonunu elde etmenin genel koflullar›n› belir-
ler."

Madde 26

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n 53. maddesi flu
flekilde de¤ifltirilmifltir.

1° Üçüncü bentteki (1° ) ‘de "ya da staj listesinden" sözü
ç›kar›lm›flt›r.

2°  Dokuzuncu bentteki  ( 7° ) ve onuncu bentteki (8°) kald›r›l-
m›flt›r.

Madde 27

Söz konusu 31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› yasan›n  birin-
ci bafll›¤›n›n V bölümü ve 49,51 ve 77. maddeleri kald›r›lm›flt›r..

BAfiLIK III AVUKATLARIN D‹S‹PL‹N‹

AVUKATLARIN D‹S‹PL‹N‹ ‹LE ‹LG‹L‹ HÜKÜMLER

Madde 28

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 13 mad-
desi  flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:
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"Madde 22 - Kurulu bulundu¤u barolara mensup avukatlar
taraf›ndan ifllenen suç ve kabahatlere her ‹stinaf Mahkemesi yar-
g› çevresinde kurulmufl olan bir Disiplin Kurulu bakar..

"Öte yandan, disiplin kurulu olarak görev yapan Paris Barosu
Yönetim Kurulu oraya kay›kl› avukatlar›n iflledi¤i kabahat ve suç-
lara bakar.

"Önceki bendin uygulanmas›yla yetkili Disiplin Mahkemesi,
olay zaman›nda levhaya kay›tl› oldu¤u s›rada  eski bir avukat
taraf›ndan  veya  Disiplin Mahkemesinin yetki çevresinde kurulu
olan barolardan birinin onursal avukat listesinde yer alan  avukat-
lar taraf›ndan ifllenen kabahat ve suçlara da bakar. "

Madde 29

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 22.
maddesinden sonra  flu flekilde kaleme al›nm›fl bir 22-1 maddesi
dercedilmifltir.

" Madde 22-1  22. maddenin ilk bendinde sözü edilen Disiplin
Kurulu, ‹stinaf Mahkemesi yarg› çevresinin Baro Yönetim
Kurulunun temsilcilerinden oluflur.Hiçbir Baro Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu üyelerinin yar›dan fazlas›n› belirleyemez ve her
Baro Yönetim Kurulu en az›ndan bir temsilci belirler.Yedek üyeler
ayn› koflullarda tayin edilirler.

"Sekiz y›ldan daha az bir zamand›r görevlerini b›rakm›fl olan
baro yönetim kurulu üyeleri ve  mevcut baro yönetim kurulu
üyeleri ve halen görev yapmakta olan Baro Baflkan› d›fl›nda ön-
ceki Baro Baflkanlar› Disiplin Kurulu üyesi olarak belirlenebilir.

"Disiplin Kurulu  baflkan›n›  kendi içinden seçer.

"Birinci bendin uygulanmas›yla Baro Yönetim Kurulunun ald›¤›
kararlar ve Disiplin Kurulu Baflkan›n›n seçimi karar› ‹stinaf Mah-
kemesine götürülebilir.

"Disiplin Kurulu tek say› ile karar veren en az befl üyeden
oluflur.‹stinaf Mahkemesi yarg› çevresindeki avukat say›s› befl
yüzü aflt›¤› zaman Disiplin Kurulu bir çok alt kurul oluflturabilir.

"Alt kurul iflin soruflturmas›n›  as›l kurula havale edebilir.
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"Dan›fltay Kararnamesi iflbu maddenin uygulanma koflullar›n›
tespit eder."

Madde 30

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l›  söz konusu yasan›n 22.
maddesinden sonra  flu flekilde kaleme al›nm›fl bir 22-2 . madde
dercedilmifltir:

"Madde 22-2  Disiplin Kurulu gibi görev yapan Paris Barosu
Yönetim Kurulu en az befl üyeden oluflan tek say›l› (üyeli) bir çok
alt kurul oluflturabilir ve önceki bir Baro Baflkan› taraf›ndan ya da
o yoksa baro levhas›ndaki en eski üye taraf›ndan baflkanl›k
yap›l›r. Bu alt Disiplin Kurulunu oluflturan üyeler Baro Baflkan›
d›fl›ndaki mevcut Baro Yönetim Kurulu üyesi veya görevlerini
b›rakal› sekiz y›ldan daha az olan eski Baro Yönetim Kurulu
üyeleri olabilirler. Her alt kurulun baflkan ve üyeleri ve onlar›n
yedekleri Baro Yönetim Kurulunun karar›yla belirlenir.

"Alt kurul soruflturma iflini büyük kurula havale edebilir."

Madde 31

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 23 mad-
desi  flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:

"Madde 23- Avukat, 22. maddeyi uygulamakla yetkili Disiplin
Mahkemesine Baro Baflkan› ya da kurulu oldu¤u ‹stinaf Mah-
kemesi yarg› çevresinin Cumhuriyet Baflsavc›s› taraf›ndan sevk
edilir.

Eski görev unvan›yla soruflturma bafllatan önceki Baro Bafl-
kan›, yarg›lama kurulunda görev alamaz.  

Disiplin Mahkemesi vicahi soruflturmadan sonra gerekçeli
olarak karar verir. Hakk›nda kovuflturma yap›lan avukat›n men-
subu oldu¤u Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden birini  soruflturma
yapmak üzere belirler.Bu kifli e¤er Disiplin Mahkemesinin yedek
ya da asil üyesi ise ayn› iflin yarg›lama kurulu bünyesinde yer ala-
maz.

Karar Baflsavc› ya da avukat›n mensubu oldu¤u baro baflkan›
ya da ilgili avukat taraf›ndan ‹stinaf Mahkemesine götürülebilir.
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Madde 32

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 24 mad-
desi  flu flekilde kaleme al›nm›flt›r:

"Madde 24- Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde veya
kamu yarar› gerektirdi¤inde Baro Baflkan› ya da Baflsavc›n›n
talebiyle, bir ceza ya da disiplin kovuflturmas›na konu olan
avukat›n görevleri geçici olarak ask›ya al›nabilir.Bu süre dört ay›
geçemez ve yenilenebilir.

22-2 madde ile ilgili Baro Yönetim Kurulunun, Disiplin
Kurulunun veya alt disiplin kurulunun üyeleri ifl bu maddenin uy-
gulanmas› ile ilgili karar verildi¤i zaman Baro Yönetim Kurulunda
veya dar disiplin kurulunda yer alamaz.

Baro Yönetim Kurulu ayn› koflullarda veya ilgilinin baflvurusu
üzerine Yetki çevresindeki ‹stinaf Mahkemesi taraf›ndan karar ver-
ilen süreler hariç olmak üzere bu ask›ya almaya son verebilir.

Geçici ask›ya alma, disiplin ve ceza davas›n›n sona ermesinden
itibaren kendili¤inden ortadan kalkar.

Bu maddenin uygulanmas›yla verilmifl kararlar, Cumhuriyet
Baflsavc›s› , mensubu oldu¤u Baronun Baflkan› veya ilgili avukat
taraf›ndan ‹stinaf Mahkemesine götürülebilir 

II – Ceza Muhakemeleri usulü Yasas›n›n 138. maddesi 12°’nin
"23 ve 24. maddelerdeki" sözü "24. maddedeki" fleklinde de¤ifl-
tirilmifltir.

Madde 33

31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu yasan›n 25 mad-
desi  flu flekilde de¤ifltirilmifltir:

1° Birinci bentte ve ikinci bendin ilk  cümlesindeki "Baro
Yönetim Kurulu" sözü "Disiplin Mahkemesi" fleklinde de¤ifltiril-
mifltir.

2° ‹kinci bentte " Baro Yönetim Kurulu  (ifli reddetmifl) say›l›r"
sözü yerine "Disiplin Mahkemesi... say›l›r" sözü getirilmifltir.

3° Üçüncü bentteki " kurulu(kurulmufl olan) Baro Yönetim
Kurulu" sözü yerine "kurulu Disiplin Mahkemesi" sözü getirilmifl-
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tir.

4° Dördüncü bentteki "Metropoliten Baro Yönetim Kurulu"

sözü yerine "Fransa’da kurulu bir Metropoliten Disiplin Mah-

kemesi" sözü getirilmifltir.

BAfiLIK IV  AVUKATLARLA ‹LG‹L‹ ÇEfi‹TL‹ HÜKÜMLER

Madde 34

Söz konusu 31 Aral›k 1971 tarihli 71/1130 say›l› söz konusu

yasan›n 66-5 maddesinde "avukat ile meslektafllar› aras›nda"

sözünden sonra "bu meslektafllar aras›nda resmi mansiyon sahibi

olanlar hariç" sözü dercedilmifltir.

Madde 35

Ulusal ya da uluslararas› çok disiplinli a¤a (reseau pluridiscip-

linaire= birçok bilim dal›yla  ilgili Internet a¤›) kat›lm›fl olan

avukat, avukat ortakl›klar› veya avukatl›k flirketleri bu men-

subiyetlerini aç›klarlar.®
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Bu tüzük 1 Temmuz 2000 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

‹ç Tüzük ve eklerinde yap›lan bütün de¤ifliklikler Baro
Bülteninde yay›nlan›r ve iflbu eserin sonraki bask›lar›na eklenir.

Çeviren: Av. Figen Koç
‹zmir Barosu Üyesi

PAR‹S MAHKEMES‹ AVUKATLAR B‹RL‹⁄‹

PAR‹S BAROSU ‹Ç TÜZÜ⁄Ü-2000

Önsöz
Girifl :

A – Tan›mlar
B – ‹ç yönetmelik

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
UYUMLAfiTIRILMIfi ‹Ç YÖNETMEL‹K

BAfiLIK I ‹LKELER
1. Madde – Avukatl›k mesle¤inin temel ilkeleri
2. Madde – Meslek s›rr›
3. Madde – Gizlilik – Avukatlar aras› yaz›flmalar
4. Madde – Menfaat çat›flmas›
5. Madde – Karfl›l›kl›l›k ilkesine uyulmas›

Görevlerimi avukat s›fat›yla  onurlu,
namuslu, ba¤›ms›z olarak, dürüstçe ve

insanca  yapaca¤›ma ant içerim.

Avukatl›k yemini
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BAfiLIK II FAAL‹YET ALANLARI
6. Madde – Avukatl›k mesle¤inin etkinlik alan›
7. Madde – Anlaflmalar›n kaleme al›nmas›
8. Madde – Has›m taraf ile iliflkiler
9. Madde – Bir dosyada avukat›n halefiyeti
10. Madde – Reklam
11. Madde – Vekalet Ücretleri – Maafllar – Masraflar
Vekalet ücretlerinin ödenme flekli
12. Madde – Mahkeme sat›fllar›nda aç›k artt›rma usulleri
13. Madde – Onursal avukatl›k statüsü
14. Madde – Ortak veya ücretli avukatl›k statüsü

BAfiLIK III UYGULAMA VE YAPILANMALAR
15. Madde – ‹kincil büro
16. Madde – Mesleki iliflki a¤lar› ve di¤er anlaflmalar – niteli¤i –
aç›l›m› –izni
16.8 Meslek s›rr›
17. Madde – Barolar aras› uygulama gruplar›
18. Madde – Barolar aras› uyuflmazl›klar›n çözüme ba¤lanmas›

19. Madde – Avrupa Birli¤i Avukatlar›n›n Meslek Ahlak› Yasas›
19.1 G‹R‹fi
19.2 GENEL ‹LKELER
19.3 MÜVEKK‹LLER ‹LE ‹L‹fiK‹LER
19.4 YARGI ORGANLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LER
19.5 AVUKATLAR ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER

‹K‹NC‹ BÖLÜM
PAR‹S BAROSUNA ÖZGÜ HÜKÜMLER (RIP)

BAfiLIK IV TEfiK‹LAT
20. Madde – Levha
21. Madde – Avukatlar rehberi
22. Madde – Birli¤in yönetimi ve temsili
23. Madde – Kay›tl› Avukatlar Levhas› (Baro Genel Kurulu)
24. Madde – Seçimler
25. Madde – Aidatlar ve kat›l›m
26. Madde – Di¤er mali yükümlülükler
27. Madde – Baroya kay›t ve staja bafllama
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BAfiLIK V HAKEML‹K

BAfiLIK VI D‹S‹PL‹N

BAfiLIK VII MESLEKTEN ÇIKARILMA-FAAL‹YET‹N DURDURULMASI- TEVK‹L

BAfiLIK VIII BARO BAfiKANININ B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹
31. Madde

BAfiLIK IX MAL‹ ÖDEMELER- MUHASEBEYE ‹L‹fiK‹N ZORUNLULUKLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKLER

EK I    SEÇ‹MLER‹N ORGAN‹ZASYONU

EK II   BARO REHBER‹ (‹fi HUKUKU YARGISI)
FASIL I -Özel ifl uyuflmazl›klar›na bakan mahkemenin oluflumu
1) Özel ‹fl Mahkemesinin toplanmas›
2) Uzlaflma safhas›
3) Yarg› Organ›na gitmeden önce dosyan›n haz›rlanmas›
4) Yarg›lama safhas›
5) Baflvuru
6) 25 ocak 1985 tarihli Kanunun özel ifl mahkemesi yarg›s›na etkisi
7) Anlaflma
FASIL II Baflvuru yollar›
1) Baflvuru
2) ‹tiraz
3) Karfl› itiraz
4) Temyiz

EK III   HASIM TARAFA GÖNDER‹LECEK YAZI ÖRNEKLER‹
A) Alacaklar›n tahsili
B) Boflanma
C) Di¤er ihtilaflar

EK IV  STAJ KONFERANSI YÖNETMEL‹⁄‹
EK V   ÜCRET Ç‹ZELGES‹

EK VI   AVUKATLAR ARASI ‹fi VE ORTAKLIK SÖZLEfiME ÖRNEKLER‹
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A) Ortakl›k tip sözleflmesi
B) ‹fl akdi

EK VII  ULUSLAR ARASI SAVUNMA HAKLARININ KORUNMASINA DA‹R
SÖZLEfiME

EK VIII   ÜCRETLER

EK IX    AVUKATLARIN MESLEK‹ FAAL‹YETLER‹NE BA⁄LI FONLARIN
YÖNET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N CARPA ‹Ç YÖNETMEL‹⁄‹

FASIL I Parasal düzenlemeler
FASIL II Fonlar›n kullan›lma yönetimi
FASIL III Parasal ödemenin emniyeti
FASIL IV Muhasebesinin tutulmas›
FASIL V Ticaret senetleri – ödenmeyenlere haciz
FASIL VI Mevcut düzenlemeye uyulmas›

EK X  GÖZALTI SIRASINDA MÜDAHALE VE HUKUK‹ YARDIM BAfiLI⁄I
ALTINDA DEVLET‹N YARDIMLARININ CARPA TARAFINDAN MAL‹ YÖNET‹M‹
VE MUHASEBES‹ 

FASIL I Genel hükümler
FASIL II Fonlar›n de¤erlendirilmesi – Gözalt› s›ras›nda avukat›n
müdahalesine yard›m ve Adli Yard›m Servis hizmetlerinin bedeli
FASIL III Avukata ödenecek ayl›k maafl
1) Adli yard›m görevleri
2) Gözalt›nda müdahaleler
3) Ortak hükümler
FASIL IV Kararnamenin 91 ve 132/6. Maddelerine göre savunma ile
ilgili Protokolün düzenlenmesi
FASIL V Avukata ödenen avans
FASIL VI Avukatlara ödenen ücretlerin yönetimine iliflkin çeflitli
düzenlemeler 
FASIL VII Hesab›n baflka yere aktar›lmas› ve muhasebesinin
tutulmas›

EK XI

EK XI
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‹flbu doküman bir yandan, CNB taraf›ndan oluflturulan uyum-
laflt›r›lm›fl iç tüzük (RIH) hükümlerini ve di¤er yandan  Paris
Barosuna özgü hükümleri bir arada sunmaktad›r. Bu metnin
tamam› Baronun avukatlar›na ve Baro’ya konuk olan avukatlara
uygulan›r. 

Metin üç bölümden oluflmufltur:

• Birinci bölüm 1. maddeden 19. maddeye kadar (19. madde
dahil) uyumlaflt›r›lm›fl iç tüzü¤ün (RIH) tamam›n› yans›t›r. Mavi
karakterde bas›lm›flt›r. Bu maddelerin baz›lar› P harfini
kullan›larak yap›lan bir numaraland›rmayla belirtilen Paris
Barosuna özgü hükümlerdir. Bu maddeler; ikinci bölüm ve Paris
Barosunun önceki iç tüzü¤ünün kayna¤› olan ekler gibi siyah
karakterde bas›lm›flt›r.  

• 20. maddeden 32. maddeye kadar numaralanm›fl ikinci
bölüm Paris Barosunun özelli¤ine istinaden  muhafaza edilen ek
maddelerden oluflur.

• Üçüncü bölüm Paris Barosu avukatlar›na ve Paris Barosunda
konuk olarak bulunan avukatlara uygulanan kurallara iliflkin olan
ekleri kapsar.

ÖNSÖZ
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G‹R‹fi

A- Tan›mlar

Afla¤›daki kelime ve tan›mlar, bu metinde tafl›d›¤› anlam› ifa-
de eder.

‹ç Tüzük : ‹fl bu doküman, ekleri ve ‹ç Tüzü¤ü de¤ifltiren Birlik
Yönetim Kurulu kararlar›. 

Birlik : Paris Barosu Avukatlar Birli¤i

Birlik Yönetim Kurulu : Birlik Yönetim Kurulu

Baro : Birli¤in levhas›na ve stajyer avukatlar›n tümü

A.B. : Avrupa Birli¤i

CNB : Baro Ulusal Konseyi

Baro Baflkan› : Faaliyette olan Birli¤in Baflkan›

Paris Baro Bülteni : Baro Baflkan›n›n yönetimi alt›nda bas›lan
Birli¤in resmi yay›n organ›

Kanun : adli ve hukuki baz› mesleklerin reformuna dayanak
olan, de¤ifltirilmifl 30 aral›k 1971 tarihli 71-1130 say›l› kanun

Kararname : Kanunun uygulanmas› için al›nan 27 kas›m 1991
tarihli 91-1197 say›l› Kanun Hükmünde Kararname

SEL Kanunu : Serbest meslek flirketi olarak yap›lan çal›flmala-
ra iliflkin 31 aral›k 1990 tarihli 90-1258 say›l› kanun

SEL Kararnamesi : SEL Kanununun uygulanmas› için al›nan 25
mart 1993 tarihli 93-492 no.lu uygulama kararnamesi

SCP Kanunu : 29 kas›m 1966 tarihli 66-879 say›l› kanun

SCP Kararnamesi : SCP Kanununun uygulanmas› için al›nm›fl
20 temmuz 1992 tarih, 92-680 say›l› kararname

Temel ‹lkeler : 1. maddeyle amaçlanan ilkeler

CNBF : Frans›z barolar›n›n ulusal sand›¤›

CARPA : Baro avukatlar›n›n mali ödemeler sand›¤›

Grup : Bu metinde kullan›ld›¤› anlam›yla, Uygulama Grubu ve-
ya gelirin ortaklafla kullan›ld›¤› Grup
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Uygulama Grubu : 16.10.P. maddesinin tan›m›na uyan bir Grup

Ekonomik Grup : 16.11.P. maddesinin tan›m›na uyan bir Grup

Birlik Yönetim Kurulu Üyesi : Birlik Yönetim Kuruluna ba¤l›
olan bir üye 

Kendi Barosu : ‹kincil büro konusunda, böyle bir büro açan ve-
ya açmay› düflünen avukat›n levhas›na kay›tl› oldu¤u baro

Konuk olunan Baro :  ikincil büro konusunda, yarg›lama ala-
n›nda böyle bir büro aç›lm›fl olan veya aç›lmas› düflünülen baro 

Yetkili avukat : ikincil büro konusunda, böyle bir büro açmaya
konuk olunan Baro   taraf›ndan yetki verilen avukat

EFB : Paris ‹stinaf Mahkemesinin Barolar Mesleki E¤itim Oku-
lu. Paris ‹stinaf Mahkemesi avukatlar›n›n bölgesel e¤itim merkezi-
nin ad›

B- ‹ç tüzük

Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan oluflturulan ‹ç Tüzük; gelenek,
teamüller ve Kanunun 17. maddesine göre Baronun ve konuk olu-
nan Baronun yönergelerinin hepsini bir araya getirir.

‹ç Tüzük iflbu dokümandan, eklerinden ve bu doküman› de¤ifl-
tiren Birlik Yönetim Kurulu kararlar›ndan oluflur. Bu kararlar Baro
Bülteninde yay›m› tarihinden itibaren 15 gün sonra veya Baro üye-
lerine yap›lan yaz›l› tebligattan itibaren yürürlü¤e girer. Bir bafll›-
¤a, maddeye veya eklere yap›lan göndermeler ayr›ca belirtilme-
miflse ‹ç Tüzükle ilgilidir.

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

UYUMLAfiTIRILMIfi ‹Ç TÜZÜK ‹LKELER
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BAfiLIK 1

‹LKELER

Madde 1 – Avukatl›k mesle¤inin temel ilkeleri

1.1. Ba¤›ms›z ve serbest meslek

Avukatl›k mesle¤i hangi flekilde yap›l›rsa yap›ls›n ba¤›ms›z ve
serbest bir meslektir.

1.2 Avukat, Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan yönetilen   bir ba-
ronun üyesidir.

1.3 Kurallar›n yorumu ve uyulmas›

Avukat›n yasal kurallara ve iflbu yönetmelikte yaz›l› olan ve
kendisiyle ilgili düzenlemelere uymas› gerekir.

Mesle¤in temel ilkelerini oluflturan bütün de¤erler avukat›n her
durumdaki davran›fllar›na yön verir ve tüm yasal kurallar›n veya
mesle¤i düzenleyen bütün tüzük ve emirlerin yorumlanmas›na hiz-
met eder.

Avukat›n mesle¤ini sayg›nl›k, vicdan, ba¤›ms›zl›k, do¤ruluk, in-
sanl›kla icra etmesi ve bunu yaparken fleref, dürüstlük, ç›kar güt-
meme, meslektafll›k anlay›fl›, titizlik, ›l›ml›l›k, nezaket ilkelerine uy-
mas› gerekmektedir.

Müvekkiline karfl› da iflini bilinçli ve ehil bir tarzda yapma gö-
revi ile özveri, özen ve ihtiyat gösterme yükümlülükleri vard›r.

1.4 Disiplin

Bu ilkelerden, kural ve görevlerden yaln›z birine bile uymama-
s› disiplin suçu oluflturur.

1.5 P. ‹flyeri

Baro levhas›na kay›tl› avukat›n Baronun yetki alan› içinde mes-
le¤ini bilfiil icra etmesi gerekir.  Temel ilkelere uyarak Paris’te
mesle¤in icras›na olanak sa¤layan ve teamüllere uygun bir büro-
ya sahip olmas› gerekir.

‹lke olarak ve devaml› bir biçimde yabanc› bir ülkede faaliyet-
te bulunmak istedi¤i takdirde avukat›n Barolar Birli¤inden talepte
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bulunmas› ve önceki f›krada say›lan zorunluluklardan muaf tutul-
mas›n› talep ederek bunu sa¤lamas› gerekir. 

Böyle bir muafiyet durumunda Paris’te resmi bir adres göster-
mesi de  gerekir.

Paris Barosuna üye avukat›n yabanc› bir baroya kayd›n› Baro
Baflkan›na bildirmesi zorunludur.

Madde 2- meslek s›rr›

2.1 ‹lkeler

Avukat›n meslek s›rr› kamu düzenindendir. Genel ve mutlakt›r,
zamanla s›n›rl› de¤ildir.

Kamu yarar› nedeniyle avukat müvekkilinin zorunlu s›rdafl›d›r.

Avukat›n s›r saklama yükümlülü¤ü ne müvekkili ne herhangi
bir makam ne de herhangi bir kimse taraf›ndan ortadan kald›r›la-
maz 

2.2. Meslek s›rr›n›n geniflli¤i

Meslek s›rr›, ister savunma veya ister dan›flma olsun tüm alan-
lar› kapsar.

- Avukat›n müvekkili ile ilgili do¤rudan veya dolayl› yapt›¤› gö-
rüflmeler,

- müvekkil ve avukat aras›nda, avukat ve meslektafllar› aras›n-
da karfl›l›kl› yaz›flmalar,

- görüflme notlar› ve daha genel olarak dosyan›n içerdi¤i tüm
belgeler,

- avukat taraf›ndan görevini yaparken müvekkilinin kendisine
tevdi etti¤i tüm bilgi ve s›rlar,

- müvekkilinin ad› ve avukat›n notlar›,

- nakdi ödemeler ve 31 aral›k 1971 tarihli yasan›n 27. madde-
sinin 2. f›kras›n›n uygulanmas›yla gerçeklefltirilen tüm k›ymetli ev-
rak al›fl verifli,

- mali denetmen veya di¤er üçüncü kifliler taraf›ndan istenen
bilgiler 

(avukat taraf›ndan sadece müvekkiline iletilen bilgiler)
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2.3 Meslek yap›s›, faaliyet flekli ve meslek s›rr›

Avukat›n büro personeli ve mesleki faaliyetinde onunla birlik-
te çal›flan herkes taraf›ndan s›r tutma yükümlülü¤üne uyulmas›n›
sa¤lamas› gerekir. ‹fllenecek meslek s›rr› ihlallerinden bizzat so-
rumludur.

Avukat›n grup olarak çal›flt›¤› veya mali bir ortakl›¤a kat›ld›¤›
takdirde mesleki s›r ilkesi, onunla çal›flan tüm avukatlar› ve mes-
leki çal›flmas›n› parasal anlamda ortaklafla yapt›¤› avukatlar› kap-
sar.

2.4 Soruflturman›n gizlili¤i

Avukat, savunma haklar›na zarar vermeksizin,  savunma ama-
c›yla dosyadan al›nm›fl bilgileri müvekkilinin d›fl›nda baflkalar›na
iletmekten veya yap›lmakta olan soruflturmaya iliflkin dokümanla-
r›, belgeleri veya önemli mektuplar› yay›nlamaktan kaç›narak ceza
davalar›nda soruflturma gizlili¤ine uymak zorundad›r. 

Böyle olmakla birlikte Ceza Usul Yasas›’n›n 114. Maddesinin 4.
F›kras› gere¤ince ona teslim edilen bir soruflturma dosyas›n›n ev-
raklar›n›n kopyas›n› müvekkiline vermek isterse 30 aral›k 1996 ta-
rihli yasayla de¤ifltirilmifl, Ceza Usul Yasas›’n›n 114. maddesinin 7.
f›kras› hükümlerine uygun olarak müvekkiline  vermek istedi¤i bel-
gelerin veya anlaflmalar›n listesini sorgu yarg›c›na bildirmesi gere-
kir.

Ayn› yasan›n 114. maddesi 1. f›kras› hükümlerini müvekkiline
bildirmesi gerekir ve sözü edilen 114. madde ile öngörülen prose-
düre uyarak sadece müvekkili  ayn› yasan›n 114. maddesinin 5.
f›kras› uyar›nca istenen yaz›l› vekalet ald›ktan sonra müvekkilinin
elindeki evraklar› alabilir.

2.5 Disiplin 

Meslek s›rr›n›n ihlali meslek ahlak› ilkelerine uymamak demek-
tir ve suç teflkil eder.

Madde 3 – gizlilik

-avukatlar aras›ndaki  yaz›flmalar

3.1. ‹lkeler
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Avukatlar aras›nda yaz›l› ve sözlü karfl›l›kl› tüm görüflmeler
mesleki s›r say›l›r ve yap›s› itibariyle gizlidir.

Avukatlar aras›ndaki yaz›flmalara ne ile ilgili olursa olsun hiç-
bir durumda ne el konulabilir veya mahkemeye ibraz edilebilir ne
de gizlili¤in kald›r›lmas› talep edilebilir.

3.2 ‹stisnalar

Mesleki s›r teflkil etmeyen ve sonuç olarak gizli say›lmayanlar:

*bir adli belgenin yerini alma amac› olan bir yaz›flma

*"resmi" anlam tafl›yan bir yaz›flma

*"resmi" anlam tafl›yan avukatlar aras›nda yap›lm›fl bir anlafl-
ma

Yukar›da belirtilen yaz›flma ve anlaflmalar hiçbir flekilde daha
önceki yaz›flmalara veya gizli görüflmelere referans teflkil etmez.

3.3 Avrupa Birli¤ine üye devlet avukatlar› ile iliflkiler

Avrupa Birli¤ine üye Devletlerin avukatlar› ile iliflkilerde avukat
afla¤›daki 19.5.3. maddede belirtilen Avrupa Birli¤i Avukatlar›n›n
Meslek Ahlak› Yasas›n›n 5-3. maddesi hükümlerine uymak zorun-
dad›r.

3.4 Yabanc› ülke avukatlar› ile iliflkiler

Avrupa Birli¤i vatandafl› olmayan yabanc› bir avukat ile iliflki-
lerde avukat›n gizli bilgi al›flveriflinden önce yabanc› meslektafl›-
n›n faaliyet yapt›¤› ülkede yaz›flma gizlili¤ini güvence alt›na alan
kurallar›n mevcut olup olmad›¤›n› bilmesi gerekir ve aksi durum-
da gizlilik anlaflmas› yapmak durumundad›r veya gizli olmayan bil-
gilerin al›flverifli riskini kabul edip etmedi¤ini müvekkiline sormak
zorundad›r.

3.5 Disiplin

Baro Baflkan› tüm ihlallere karfl› bu ilkeleri garanti eder ve
meslek ahlak› alan›nda bu ilkelere uyulmas›n› sa¤lar.

3.6 P. Usul kurallar› sakl› kalmak kayd›yla avukat ve Birli¤in
tüm yetkili kurulufllar›  aras›ndaki iletiflim ve yaz›flmalarda iflbu yö-
netmeli¤in 3. maddesinde öngörülen kurallara uyulmal›d›r.

Madde 4 – ç›kar çat›flmas›
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4.1 ‹lkeler

Avukat, taraflar›n anlaflma durumu hariç olmak üzere, böyle bir
anlaflmazl›kta ciddi bir çat›flma riski varsa veya onlar›n menfaatle-
ri aras›nda çat›flma varsa ayn› davada birçok taraf›n temsilcisi, sa-
vunman› veya dan›flman› olamaz.

Müvekkilin özgür bir biçimde avukat›n› seçme ilkesi ç›kar ça-
t›flmas› gözönüne al›nd›¤›nda s›n›rl›d›r.

4.2 Tan›m

Menfaat çat›flmas›

Afla¤›daki hallerde menfaat çat›flmas› vard›r:

-dan›flma görevinde, kendisine görev verildi¤inde, müvekkiline
eksiksiz ve do¤ru bilgi verme zorunlulu¤u olan avukat›n, sunul-
mufl durumun incelenmesiyle olsun, tavsiye edilen hukuki araçla-
r›n kullan›lmas›yla olsun, yap›lan araflt›rma sonucunun gerçeklefl-
mesinde olsun, bir veya bir çok taraf›n ç›karlar›n› tehlikeye düflür-
meden görevini yürütemedi¤i takdirde, 

-temsil etme ve savunma görevinde, birden çok kiflinin avukat-
l›¤›n› üstlendi¤i zaman,  avukat› özellikle gelifltirme, kan›tlama ve
amaçlar konusunda; sadece bir taraf›n ç›karlar›n› savunurken, bafl-
vurdu¤u savunmadan farkl› bir savunma yapmas› gerekti¤i takdir-
de,

-kendisine tevdi edilen  davadaki bir  geliflme veya bir de¤iflik-
lik yukar›da belirtilen sorunlardan birini avukat›n karfl›s›na ç›kar-
d›¤› takdirde.

Ç›kar çat›flmas› riski

Bafllang›çta kendisine tevdi olunan davan›n önceden tahmin
edilebilir geliflimi veya bir de¤iflikli¤i  yukar›da belirtilen sorunlar-
dan  birini avukat›n  karfl›s›na ç›kard›¤›  takdirde ciddi bir ç›kar ça-
t›flmas› riski vard›r.

Ç›kar çat›flmas› say›lmayan durumlar

Afla¤›daki hallerde ç›kar çat›flmas› yoktur:

-Müvekkillerine bilgi verdikten ve onlar›n onay›n› ald›ktan son-
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ra , farkl› ifllerinde avukat ç›kar karfl›tl›klar›n› uzlaflt›rmaya çal›flt›-
¤› takdirde. Böyle bir durumda, avukat, uzlaflman›n baflar›s›zl›kla
sonuçland›¤› ayn› davada taraflardan birinin dan›flman› veya sa-
vunman› olamaz.

-kendisine tevdi edilen davada müvekkillerinin tam muvafaka-
t›n› alan avukat onlara ortak bir strateji tavsiye etti¤i takdirde ve-
ya bir pazarl›k 

çerçevesinde ayn› hukuk bürosunun üyeleri olduklar› konusun-
da bilgilendiren avukatlar, farkl› müvekkilleri ayr› ayr› savundukla-
r› takdirde.

4.3 Avukat›n müdahalesinin s›n›rlar›

Çekimser kalma (imtina)

Avukat›n bir ç›kar çat›flmas› ortaya ç›kt›¤› takdirde, meslek s›r-
r› ihlal edilme tehlikesiyle karfl› karfl›ya bulundu¤u zaman veya
tam olarak ba¤›ms›z kalamayaca¤› durumlarda, taraflar›n kabulü
durumu d›fl›nda, ilgili bütün müvekkillerinin davalar›na bakmama-
s› gerekir.

Eski bir müvekkili taraf›ndan verilen gizli bilgiler ihlal edilme
tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalm›flsa veya eski müvekkilinin ifllerinin
bilgileri haks›z olarak yeni müvekkilinin lehine bir durum yarata-
cak nitelikte ise yeni müvekkilinin davas›n› kabul edemez.

Özel durumlar

Ciddi bir ç›kar çat›flmas› tehlikesi oldu¤u takdirde avukat›n bir-
den ziyade tarafa yard›mda bulunmay› kabul etmeden önce ilgili
taraflar›n ortak muvafakat›n› almas› gerekir.

Ayn› davada birden çok taraf›n s›rayla baflvurdu¤u avukat bu
tekliflerin hepsini kabul etmiyorsa sadece yukar›da s›ralanm›fl ku-
rallara uyarak onlardan bir veya birden çok taraf›n ç›karlar›n› sa-
vunma görevini muhafaza edemez.

Avukat, meydana gelen ç›kar çat›flmalar›n›n d›fl›nda, sözkonu-
su davada ba¤›ms›zl›¤›n› engellemedi¤i ve meslek s›rr›na uyulma-
s›n› etkilemedi¤i takdirde, müvekkillerinin onay›n› istemesi gerek-
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meden bu müvekkillerinin di¤er dosyalar›yla ilgilenmeye devam
edebilir.  

Mesleki grup ve icra tarz›

Avukatlar grup olarak çal›flt›klar›nda ç›kar çat›flmalar›na iliflkin
hükümler, gruba ve bütün üyelerine uygulanabilir. 

Böyle bir ortakl›k yap›s› içinde meslek s›rr› ihlali riski mevcut
oldu¤unda çal›flma imkanlar›n› ortaklafla kullanan bir yap›da mes-
leklerini icra eden ortaklar için de bu hükümler uygulan›r.

Madde 5 - Karfl›l›kl›l›k ilkesine uyulmas›

5.1 ‹lke

Avukat›n karfl›l›kl›l›k ilkesine uymas› gerekir.

Karfl›l›kl› iletiflimin, kan›tlar›n ve hukuki ve fiili itirazlar›n tam
olarak savunma haklar›na uyum içinde,  dürüst ve hakkaniyetli bir
davan›n yap›lmas›na imkan vermek maksad›yla zaman›nda ve ya-
z›l› olarak kendili¤inden yap›lmas› gerekir.

5.2. Avukat›n afla¤›daki organlar önünde  bu kurala kesinlikle
uymas› gerekir:

-müzakerelerin sözlü yap›lmas› ilkesinin kural haline ba¤land›-
¤› ve avukat›n haz›r bulunmas›n›n zorunlu olmad›¤› mahkemeler
de dahil olmak üzere tüm mahkemeler önünde,

-banka kurulunda,

-borsa ifllemleri kurulunda,

-genel olarak nitelikleri ne olursa olsun bir yarg› erkine sahip
olan organlar›n veya tüm örgütlerin önünde. 

5.3 Hükümler

Ceza Mahkemesinde kamu davas› ile ilgili olarak, taraflar›n
avukatlar›, karfl› taraf›n avukatlar›na ve savc›l›¤a, hukuki ve fiili
olarak izleyecekleri yollar› ve delilleri en geç duruflmada dosyan›n
soruflturmas› bitmeden önce iletir.

Bir ceza davas›nda, san›k veya maznunun  bir davan›n reddini
veya ayr›k tutulmas›n› talep etmesi halinde  san›k veya maznunun
avukat›n›n gerekçelerini ve delillerini, daval› tarafa bu konuda za-
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man›nda itiraz olana¤› vermek için, derhal bildirmesi gerekir.  (Sa-
n›k veya maznunun avukat›n›n uymak zorunda oldu¤u yukar›da
an›lan genel kural›n uyguland›¤› durumda, bu bildirimin ortaya at›-
lan gerekçe ve delilleri  tehlikeye düflürmesi durumu hariç olmak
üzere).

5.4 Has›m taraf ile iliflkiler

Avukat›n› tan›d›¤› taraf aleyhine bir dava açmakla görevlendi-
rilen avukat›n, bu durum müvekkilinin menfaatlerine zarar verme-
di¤i ölçüde, meslektafl›n› önceden haberdar etmesi gerekir.

Avukat›n yarg›lama s›ras›nda has›m taraf›n avukat› olan mes-
lektafl› ile iliflkilerinin nezaket, dürüstlük ve avukatl›k mesle¤ini
belirleyen meslektafll›k kurallar›na uygun davranmas› gerekir.

Ceza yarg›lamas› ile al›nan bir karar›n aleyhine itiraz eden avu-
kat›n derhal bu dava ile ilgili meslektafl›n› bu itirazdan haberdar
etmesi gerekir. 

Geçersizlik dilekçeleri için de durum ayn›d›r. Tüm medeni hu-
kuk davalar›nda mahkeme baflvurular› için de ve daha genel ola-
rak davan›n esas›yla ilgili tüm usuller ve  tüm baflvuru yollar›n›n
uygulanmas› için de ayn› durum geçerlidir.

5.5 Belgelerin tebli¤i

Belgelerin tebli¤i orijinal veya fotokopi olarak yap›l›r.

Belgelerin numaralanm›fl olmas›, avukat›n kaflesini tafl›mas› ve
tarihli bir bordronun eklenmifl olmas› ve avukat taraf›ndan imza-
lanm›fl olmas› gerekir. 

Tebli¤ afla¤›daki flartlarda yap›l›r:

-belgeler aras›nda yabanc› dilde olan metnin bir tercümesinin
eklenmifl olmas› gerekir; anlaflmazl›k durumunda yeminli bir ter-
cümana baflvurulacakt›r.

-yukar›da belirtilen fiili veya hukuki itirazlar özet fleklinde, so-
nuç bildirme veya savunma dosyas› fleklinde iletilebilir;

-içtihatlar ve doktrinler e¤er o güne kadar yay›nlanmam›flsa
duruflmalarda sunulur; yay›nlanm›flsa tüm referanslar ve baflvuru
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kaynaklar› di¤er avukatlara iletilir.

5.6 Disiplin

Bu karfl›l›kl›l›k ilkesinin ihlali disiplin cezas›na yol açabilen bir
kabahat oluflturur.

5.7 P. ‹fl hukuku mahkemelerinde

Avukat ifl hukuku mahkemelerinde ayr›ca EK II de yer alan Avu-
kat›n el kitab›ndaki hükümlere uymas› gerekir.

FAAL‹YET ALANLARI

BAfiLIK II

FAAL‹YET ALANLARI

Madde 6 – Avukat›n mesleki etkinlik alan›

6.1 Çal›flma alan›n›n tan›m›

Adaletin yard›mc›s› ve hukukun evrensel boyutta uygulanmas›-
n›n as›l sorumlusu olan avukat medeni, ekonomik ve toplumsal
yaflam›n bütün alanlar›nda oldu¤u kadar mesle¤i belirleyen temel
ilkelere uyulmas›nda da mesle¤inin kendine verdi¤i hak ve yetkiy-
le müdahale etme özelli¤i vard›r.

6.2 Yetki ve yetenekler

Yasal metinler ve düzenlemelerde öngörülen istisnalar sakl›
kalmak kayd›yla yaz›l› bir vekaletnameye gerek kalmaks›z›n mah-
kemede yasal olarak müvekkillerini temsil etmek ve yard›mc› ol-
mak yetkisine haizdir.

Hukuki ilke ve kurallar›n uygulanmas› hukuki muamelelerin ka-
leme al›nmas› sözleflme ile belirlenen iliflkilerin müzakeresi ve uy-
gulanmas›nda,  aslen veya vekaleten bütün bunlar›n konusunu
teflkil eden yard›m ve dan›flma hizmetini müvekkillerine verme
yetkisi ve yetene¤i vard›r.

Avukat mahkemece görevlendirilebilir.

Avukat eyleme uygulanacak hukuka uymaya dikkat etmek kay-
d›yla kendisine duyulan itibar ve itimat çerçevesinde tüm görevle-
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rini yapma yetenek ve yetkisine sahiptir.

6.3 Vekillik

Afla¤›da belirlenen flartlarda mahkemede müvekkillerine yar-
d›m ve temsil yetkisinin d›fl›nda di¤er ifllemler için müvekkilinin
vekaletini alabilir ve de özel olarak hakemlik, bilirkiflilik, arabulu-
culuk, tasfiye memuru, yediemin görevini yapabilir. Vasi ve vasi-
yeti tenfiz memuru görevini de ifa edebilir.

Avukat özellikle ticari ve sanayi flirketleriyle olan iliflkilerinde
müvekkilinin ad›na ve hesab›na görüflme yapma, dava açma ve
imzalama vekaleti alabilir.

Böyle bir vekaletin bu nedenle kifliye özel olmas› gerekir ve ge-
nel bir nitelik tafl›mamal›d›r. 

Avukat müvekkilinin mali temsilcisi olarak görevlendirilebilir.

Avukat dan›flma meclisi veya ortakl›kla ilgili bir kurul toplant›-
s› dolay›s›yla  tüzel kiflinin avukat›n› veya böyle bir avukat›n yok-
lu¤unda hukuki temsilcisini veya toplant›ya davet eden sorumlu-
yu önceden durumdan haberdar etmek flart›yla müvekkiline yar-
d›m edebilir veya onu temsil edebilir.

Avukat anlaflmal› veya adli yedieminlik görevi yapabilir veya
emanet kabul edebilir.

Böyle bir durumda ihtiyatl› davranmas› ve müdahalesini hakl›
k›lan eylemin yasal oldu¤una önceden kesin olarak inanmas› ge-
rekir. Aç›kça haks›z veya hileli bir görevi emanetçi veya yediemin
olarak üzerine almay› reddetmesi gerekir.

Ayr›ca görevinin süresini, kapsam›n›, niteli¤ini, flartlar›n› ve gö-
revin amac›n›n ifa flekli ile ücretinin ödeme flartlar›n› belirleyen ya-
z›l› bir anlaflman›n önceden haz›rlan›p imzalanmas›n› istemesi ge-
rekir.

Mali emanetçi ve yediemin s›fat›yla para, k›ymetli evrak veya
de¤erli eflya b›rak›lan avukat›n  yediemin veya emanet sözleflme-
sinin bir kopyas› ile birlikte Baro Baflkan›n›n "yediemin" hesab›-
na ve CARPA’ya bu de¤erli eflyay› derhal yat›rmas› gerekir.

Yasan›n uygulanmas› sonucu mevcudiyeti varsay›lan vekaletler
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hariç bir avukata verilen bütün vekaletlerin yaz›l› olmas› ve vekil
tayin edenin s›fat›n›n ve bu vekaletin ne maksatla düzenlendi¤i-
nin belirtilmesi gerekir.

6.4 Vekaletlerle ilgili zorunluluklar ve yasaklar

Avukat›n vekaletin amac›na titizlikle uymas› ve flartlar gerekti-
riyorsa müvekkilinden yetkilerinin uzat›lmas›n› istemesi gerekir.
Kendisine verilen vekaletnameyi kullanmas› olanaks›z ise müvek-
kilini derhal haberdar etmesi gerekir.

Avukat müvekkili taraf›ndan yetki verilmedi¤i takdirde onun
ad›na ve hesab›na ticari ifllemlerde bulunamaz ve müvekkilini ge-
ri dönülmez bir biçimde bir beyan veya teklifle taahhüt alt›na so-
kamaz.

Vekalet para, mal veya de¤erli evrak kullanma yetkisini veya
müvekkilinin mallar›n› satma yetkisini kapsad›¤› takdirde avukat
sadece bu iflleri yapabilir. Bunun için  vekaletin, yetkileri  aç›kça
belirtmesi veya verilen yetkiler belli de¤ilse  müvekkili taraf›ndan
yaz›l› olarak izin verilmesi gerekir.

Avukat›n simsarl›k yapmas› ve kendi ad›n› kulland›rarak ifl gör-
mesi, mesle¤in ifas› ile ba¤daflmayan ticari nitelikteki tüm iflleri
yapmas› yasakt›r. Avukat sadece Baro Baflkan›na bildirdikten son-
ra arada bir ve geçici olarak portföy veya gayrimenkul yönetimine
iliflkin vekalet alabilir.

Avukat 6.4. maddede öngörülen görevlerden birini yüklendi¤i
takdirde, temel ilkelere ba¤l› kalmal›d›r ve özellikle ba¤›ms›zl›¤›n›
sa¤lamak zorundad›r.

Hakemlik görevi yüklendi¤i takdirde, hakem usulünü belirleyen
özel kurallara uymaya ayr›ca dikkat etmesi gerekir. Özellikle yar-
g›lama süresine ve yarg›lamalar›n gizlili¤ine eflitlik ve itiraz ve
elefltiri ilkelerine riayetle yükümlüdür, bütün taraflar› da riayet  et-
meleri konusunda uyarmal›d›r.

6.5. Avukat›n formasyonu

Avukat her türlü e¤itim ve ö¤renim çal›flmalar› düzenleyebilir
veya bu tür aktivitelere ifltirak edebilir.
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6.6.P.

Bir vekalet özellikle afla¤›daki durumlarda zorunludur:

• bir hakimin reddi

• hakimin tarafl› davranmas›na itiraz

• yemin vermek veya yemin teklif etmek

• sahtelik iddias›

• pazarl›k

• gerekti¤i zaman sulh ceza mahkemesi veya asliye ceza mah-
kemesi önünde temsil

• Yarg›tay’a baflvurma (kurullardaki görevi zorunlu de¤ilse)

• ticari veya mesken kira sözleflmeleri kurullar› önünde temsil

• özel ifl uyuflmazl›klar›na bakan mahkemenin uzlaflt›rma büro-
sunda temsil (mazeret kabul edildi¤i takdirde), (ifl ve iflverenler-
den oluflan kurul konusunda bkz. Ek II sayfa: 126)

• gayrimenkule el koyma

• ceza alan›nda bir üst mahkemeye baflvuru (san›k için)

Ayr›ca, avukat müvekkilinin yaz›l› talimat› ve 12.2. maddenin 4.
f›kras›nda öngörülen yetki verilmesi üzerine Paris Asliye Mahke-
mesinde aç›k artt›rma talebinde bulunabilir.

Müvekkilinin yaz›l› talimat› ve gerekti¤inde zorunlu yetkinin
verilmesi üzerine avukat:

• ticaret mahkemesinde 17 mart 1999 tarihli kanuna uygun ola-
rak tüm itirazlar›n›, alacak veya artt›rma beyanlar›n› sunabilir.

• Yine ticaret mahkemesinde üçüncü bir flahs›n itiraz›n› veya
mahkeme emrine itiraz› yapabilir,  üstelik bir de alacakl›lar›n tem-
silcisi nezdinde bir borç beyan›nda bulunabilir.

Ayn› flartlarda:

• özellikle ödemeleri durdurma beyan›nda bulunabilir ve 25
ocak 1985 tarihli kanunla öngörülen her türlü öneriyi sunabilir.

• Ticaret Mahkemesinde ticari mallar›n tümünün aç›k artt›rmay-
la sat›fl›n› isteyebilir.



208 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

Avukat›n kat›ld›¤› görüflmeler dolay›s›yla yaz›l› bir teklif, bir be-
yan, veya yaz›l› bir cevap iletmek için müvekkilinin yaz›l› bir mu-
vafakat›na sahip olmas› gerekir.

6.7. P. Kamu yönetimlerine baflvuru

Avukat kendisine tevdi edilen görevlerde müvekkilin menfaat-
lerini savunmak veya bir flahs› temsil etmek veya ona yard›m et-
mek maksad›yla kamu dairelerine özgürce baflvurabilir.

6.8.P. Savunma ve vekillik

Avukat›n tüm mahkemeler önüne cüppeli ç›kmas› gerekir.

Kanunun yasaklad›¤› durumlar hariç, avukat tüm mahkemeler
ve yarg› organlar› önünde hangi nitelikte olursa olsun görevini ifa
eder.

Müdafaada bölgesel bir s›n›rlama yoktur.

Avukat yer de¤ifltirdi¤i takdirde mahallin Baro Baflkan›na, mu-
haliflerine ve davan›n görülece¤i mahkemenin baflkan ve savc›s›-
na kendisini tan›tmas› gerekir.

Yasada aksine hüküm yoksa Avukat her durumda müvekkilini
temsil edebilir.

Bu amaçla, Paris Asliye Mahkemesinde avukat›n çekilme hak-
k›n›n oldu¤u ve bu hakk›n› kulland›¤› durum d›fl›nda avukatl›k gö-
revini yapar. Ayn› çal›flmalar› gayrimenkule el koyma, paylaflma ve
izalei fluyu konusu d›fl›nda, 29 aral›k 1984 tarihli 84-1211 say›l› ka-
nunla öngörülen flartlarda Bobigny, Creteil ve Nanterre Asliye
Mahkemelerinde de yapar.

Bununla birlikte Bobigny, Créteil ve Nanterre Asliye  Mahkeme-
lerinde ne adli yard›m konusunda ne de o davada özel olarak avu-
kat s›fat› yoksa (özel olarak vekaletnamesinin bulunmad›¤› dava-
larda) vekillik yapabilir.

Avukat müvekkiline soruflturma, tahkikat veya sorgu s›ras›nda
yard›mc› olur.

Ek VII de yinelenen Uluslararas› Savunma Haklar›n›n Korunma-
s›na ‹liflkin Sözleflme hükümlerine uyulmas›na dikkat eder.
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6.9.P. Davan›n yürütülmesi

6.9.1.P. Avukat›n duruflmalara vaktinde gelmesi ve adaletin
yard›mc›s› olarak hareket etmesi gerekir.

Müvekkiline menfaatlerini savunma olana¤› vermek için zama-
n›nda haber vermek kofluluyla görevinden çekilme hakk›na sahip-
tir 

Bununla beraber, Asliye Mahkemesinde göreve talip avukat,
göreve istekli yeni bir avukat tahsis edilene kadar müvekkilini
temsil etme zorunlulu¤unu sürdürür. Yeni bir avukat›n tahsis edi-
lememesi durumunda, avukat›n veya Mahkemenin talebiyle Baro
Baflkan› yerine baflkas›n› resen atayabilir. Müvekkilinin kabul et-
memesi durumunda, bu atama ve di¤er tüm yard›m zorunlulukla-
r› hariç avukata sadece temsil etme görevi verir.

6.9.2.P. Avukat bu maksatla müvekkilinin yaz›l› muvafakat›n›
almadan pazarl›k yapamaz, feragat beyan›nda bulunamaz veya ay-
ni teklifleri kabul edemez.

6.10.P. Baflvurular

Bir adli makama sunulan bir baflvuru reddedilirse, benzer bir
baflvuru sadece bunun engellendi¤i durumlar hariç, ayn› yarg›ca
sunulabilir.

Her halükarda  önceki baflvuru ve retlerin zorunlu olarak yeni-
den baflvurulan yarg›ca sunulmufl olmas› gerekir.

6.11.P. ‹fllemlerin hafifledi¤i dönemler

Karfl› taraf›n menfaatinin korunmas› ve meslektafla sayg› gös-
terilmesi kayg›s›yla, avukat›n istisnai durumlar ve ilk önce Baro
Baflkan›na baflvurmak koflulu d›fl›nda, ifllemlerin yo¤un olmad›¤›
dönemlerde, ileri bir tarihe ertelenmifl olan avukatlar aras› ifllem-
leri tebli¤e ç›karmamas› gerekir.

6.12.P. Oturumlar s›ras›nda usule iliflkin ihtilaflar

Oturumlar s›ras›nda usule iliflkin ihtilaf durumunda avukat›n
gecikmeksizin Baro Baflkan› veya onun vekiline bunu haber ver-
mesi gerekir.
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6.13.P Yetkili makamlar nezdinde temsil

Avukat frans›z, az›nl›k  veya yabanc› tüm özel veya kamusal
yetkililer nezdinde müvekkillerin menfaatlerini savunabilirler. Bu
durumda avukat›n müvekkillerin kimlik ve s›fatlar›n› davada söz-
konusu yetkililere aç›klamas› gerekir. Böyle bir temsil etme göre-
vi üstlenen avukat›n bu durumdan Baro Baflkan›n› haberdar etme-
si gerekir.

6.14.P ‹kametgah seçimi

Müvekkilin ikametgah› her türlü davada ve yarg› d›fl› tüm ifller-
de avukat›n bürosu olarak seçilebilir. Avukat›n bu ifllemi temel il-
kelere uygun olarak ve büyük bir dikkatle yapmas› gerekir.

6.15.P Adli Yard›m

6.15.1.P. Adli ve hukuki yard›m  maksad›yla atamalar

Avukat adli ve hukuki yard›m maksad›yla yap›lan atamalara uy-
makla yükümlüdür ve sadece kendisini atayan makam taraf›ndan
engeli veya mazeretleri kabul edildikten sonra yard›m› reddedebi-
lir. 

Adli yard›m ad› alt›nda atanan avukat hiçbir durumda yüklen-
di¤i dosyay› geri veremez. Bu konuda durumu de¤erlendirecek
olan Baro baflkan›na baflvurmak ona düfler.

6.15.2.P. Ceza konusunda resen görevlendirme

Ceza veya disiplin konusunda takibe u¤rayan herkesin bir avu-
kat›n yard›m›ndan faydalanma hakk› vard›r.

Bir avukat seçemiyor veya seçmek istemiyorsa sadece bir ta-
lepte bulunulmas›yla Baro Baflkan› resen görevlendirme yoluyla
atama yapar.

Adli yard›m›n özel kurallar› sakl› kalmak kayd›yla, resen görev-
lendirilen avukat Baro Baflkan›n›n kontrolü alt›nda ücret alabilir.

Ceza takibat›na u¤rayan kiflinin tam veya k›smi olarak adli yar-
d›mdan faydalanmas› konusunda gelirinin tavana eflit veya tava-
n›n alt›nda olmas› durumunda bundan yararlanabilir. Resen görev-
lendirilen avukat›n ücreti görevi sonunda yasal hükümler ve kural-
lara uygun olarak kendisine ödenir.
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Bir baflka avukat›n ilgili taraf›ndan seçilememesi halinde, he-
men mahkemeye ç›kan san›¤›n savunmas›n› yapmak veya tarafla-
r›n haz›r bulundu¤u duruflmada sorgu yarg›c› önünde yard›m et-
mek için Baro Baflkan› taraf›ndan görevlendirilen avukat›n mahke-
menin geciktirilmesi  veya baflka bir güne ertelenmesi halinde bi-
le görevini sürdürmesi gerekir.

Yararlanacak kifli adli yard›mdan faydalanmaktan vazgeçerse,
önceden atanan avukat masraflar›n›n ve ücretinin ödenmesini is-
temekte hakl›d›r. ‹tiraz halinde Kararnamenin 174 ila 179. madde-
lerinde öngörülen prosedür uygulan›r.

Birlik baz› mahkemeler önünde bir avukat›n yard›m›n› talep
eden kiflilerin savunulmalar›n› güvence alt›na almak için nöbetçi
servis sistemi oluflturabilir. Bu nöbetçi servis sistemine kat›lan
avukatlara, Birlik kiflilerin haklar›n› savunmada onlar›n yerine geç-
ti¤i için, resen görevlendirme ad› alt›nda Birlik taraf›ndan Ek V de
yer alan bareme göre götürü olarak ödemede bulunulacakt›r. Bu
kifliler duruflma ertelenir veya dava baflka bir mahkemeye havale
edilirse görevlerinin takibinden sorumlu de¤illerdir.  

6.15.3.P. Adli yard›m

Adli yard›m›n tam olarak yap›ld›¤› davalarda baflka her çeflit
avukatl›k ücretinin kabul edilmesi veya talep edilmesi kesinlikle
yasak oldu¤undan avukat sadece kanunla öngörülen katk› ve be-
delleri alabilir.

Adli yard›mdan faydalanana düflen katk›n›n tahsili bir ücret
tahsili gibi yap›l›r.

Adli yard›m alan kiflinin karfl› taraf› aleyhine verilen özellikle
mahkumiyet ve tazminat ödeme karar›n›n kesinleflti¤i ve kiflinin
bundan yararlanabildi¤i durumlarda  ve talep tarihinde böyle bir
gelire sahip olsayd› adli yard›m alamayaca¤›ndan,  adli yard›m ad›
alt›nda görevli avukat›n, vekalet ücretini müvekkilinden istemesi
gerekir. 

Bu vekalet ücretleri sadece adli büronun adli yard›m›n geri
al›nmas›na karar vermesinden sonra tahsil edilebilir.

‹tiraz halinde Kararnamenin 174 ila 179.maddelerinde belirtilen
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prosedür uygulan›r.

Davac› taraf›ndan seçilen bir avukat adli yard›m ad› alt›nda da-
vayla ilgilenmeyi kabul etti¤i takdirde her halükarda atama karar›
Baro Baflkan› taraf›ndan al›nmas› gerekti¤inden bunu Baro Baflka-
n›na bildirir.

Müvekkiline adli yard›m verilmesi kararlaflt›r›lmadan önce bir
dosyay› kabul eden avukat müvekkilinin ç›karlar›n› savunmay› red-
dedemez. Kendisinden bu görevi geri alabilecek tek yetkili olan
Baro Baflkan›na geçerli nedenleri oldu¤unu kan›tlarsa Baflkan onu
görevden alabilir.

Adli yard›m›n kabulünden önce vekalet ücreti, masraf ve avans
adli yard›mdan faydalanan taraf›ndan atanan avukata ödendi¤i
takdirde, bu ücretlerin tümü 10 temmuz 1991 tarihli 91-647 no.lu
yasa ile öngörülen Devletin ödemesi gereken bedelden düflülür.

Baro baflkan› bu vekalet ücreti, masraf  ve avans›n tümünün
adli yard›m görevine iliflkin oldu¤unu düflünürse yard›mdan yarar-
lanan kiflinin talebi üzerine baronun avukata ödedi¤i ücretle tah-
sil edilen miktar›n  aras›ndaki fark›n müvekkile iade edilmesini re-
sen atanan avukattan talep edebilir. 

Adli yard›mdan faydalanan kifli adli yard›m almaktan vazgeçti-
¤i takdirde, daha önce atanm›fl olan avukat, masraflar›n›n ve ve-
kalet ücretinin ödenmesini talep etmekte hakl›d›r. ‹tiraz halinde
174 ila 179. maddelerde öngörülen prosedür uygulan›r.

K›smi adli yard›m durumunda yard›m alan ve avukat aras›nda
ek vekalet ücreti bedeli üzerinde anlaflma yoksa, Baro Baflkan›
avukatl›k ücretine itiraz için öngörülen kurallara ve 19 aral›k 1991
say›l› 91-1266 no.lu kararnamenin 99. maddesine göre karar verir.

K›smi adli yard›m ad› alt›nda atanan veya seçilen avukata borç-
lu olunan ek vekalet ücretini belirleyen yaz›l› sözleflmenin imza-
s›ndan sonra 15 gün içinde Baro Baflkan›na sunulur. Baro Baflka-
n› da bu konudaki fikrini 1 ay içinde avukata ve adli yard›mdan
yararlanan flahsa bildirir.

6.15.4.P. Ücretsiz dan›flmalar

Her avukat Birlik taraf›ndan düzenlenen ve kontrolü alt›nda
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bulunan dan›flma servisine kat›lmak amac›yla Baro Baflkan› tara-
f›ndan atanmay› kabul etmekle yükümlüdür.

Bu dan›flma hizmetleri, flartlar› Birlik Yönetim Kurulu  taraf›n-
dan saptanan bir ücret karfl›l›¤› yap›l›r.

Avukat muhtelif etkinlikler çerçevesinde veya hukuk alan›nda
özel bir ihtiyaca cevap verebilmek için Barolar Birli¤i taraf›ndan
düzenlenen ve kontrolü alt›nda bulunan di¤er dan›flma hizmetle-
rine de kat›labilir. Avukat, Baro Baflkan› veya yetkilendirdi¤i kifli
taraf›ndan atanan kat›l›mc›lar›n yaz›ld›¤› listeye kaydolur.

Yukar›da belirlenen durumlarda atanan avukat›n ona dan›flan
kifliyi müvekkil olarak kabul etmemesi gerekir. Yine verilen sözlü
dan›flman›n sonunda bu kifli ifli dan›fl›lan avukat›n takip etmesini
isterse ona yaz›l› baflvuruda bulunmas› gerekir. Bu talep dan›fl›lan
avukat taraf›ndan muhtemelen izin verecek olan Baro  Baflkan›na
ulaflt›r›l›r.

6.16.P. Uyuflmazl›klar, kamusal ve sosyal ifllevler

6.16.1.P. Genel uyuflmazl›klar

Mesleki çal›flmas›, ba¤›ms›zl›¤›na, avukat›n sayg›nl›¤›na, mes-
le¤in özgür niteli¤ine zarar verecek  türdeki etkinlikler ile ücretli
avukat veya ö¤retim üyesi s›fatlar›n›n d›fl›ndaki bütün ücretli ifl ta-
kipleriyle ba¤daflmaz. (Kararnamenin 111 ve 115. maddeleri)

6.16.2.P. Genel vekalet verilen avukat

Seçimli veya de¤il kendisine genel vekalet verilen avukat›n
mesle¤inin ifas› ile vekilli¤inin sona ermesi aras›nda hiçbir sorun
ç›kmamas›na  özen göstermesi gerekir.

Parlamenter s›fat›n› alan avukat ne avukatl›k yapabilir ne de
afla¤›da say›lan konularda herhangi bir nedenle müdahalede bu-
lunabilir:

-Devletin yönetim ve hizmet birimleri, ulusal flirketler, kamu
kurum ve kurulufllar›nda.

-Yüce Divan d›fl›nda devlet kurulufllar›na karfl›, bas›n veya ta-
sarruf veya mali itibar alan›nda ilgili kurumlara karfl› ifllenen suç
ve kabahatler için ceza kovuflturmalar›n›n bafllamas› nedeniyle
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aç›lan davalarda, 

Bununla birlikte parlamenter avukat seçimden önce, bu mü-
vekkillerince görevlendirilmifl ise afla¤›daki kurulufllar için savun-
ma ve dan›flma görevlerini yerine getirebilecektir.

-Devlet yönetim ve hizmet kurumlar›, ulusal flirketler, kamu ku-
rum ve kurulufllar›;

-Genel bir yasan›n veya mevzuat›n otomatik olarak uygulanma-
s›ndan do¤an avantajl› durumlar hariç olmak üzere Devlet veya bir
kamu kuruluflu taraf›ndan sa¤lanan avantajlara denk bir yard›m-
dan veya subvansiyon ve faiz getirisinden yararlanan flirketler, te-
flebbüsler veya kurumlar..

-Devlet ad›na ve onun kontrolü alt›nda veya onun hesab›na
hizmet gören, bafll›ca etkinlikleri baz› çal›flmalar›n icras› veya hiz-
meti veya malzeme temininden ibaret olan flirket veya kurulufllar
veya kamusal sermayenin yar›dan fazlas›n›n ayn› alanda faaliyet
gösteren flirket veya kurulufllar›n kat›l›mlar›yla sa¤land›¤› bir or-
takl›k, bir kamu kurumu veya ulusal giriflim.

Genel dan›flma vekaleti verilen avukat ne seçildi¤i il ve ilçe ne
de kamu kurum ve kurulufllar› aleyhine müdahalede bulunabilir.

Belediye vekaleti verilen avukat seçildi¤i il veya ilçenin ba¤l›
bulundu¤u kamu kurum ve kurulufllar›nda mesle¤ini dolayl› veya
dolays›z tamamlamak için hiçbir ücret alamaz.

Bu yasaklamalar yukar›da tan›mlanan durumlara göre denetle-
me hizmetleri, r›zas›yla yap›lan veya  subvanse edilen hizmetleri
kapsar.

Yukar›da say›lan tüm yasaklamalar avukat›n kiflisel olarak ve-
ya meslektafl›, ücretli veya ortak olan  ifl arkadafllar› arac›l›¤›yla
müdahale etti¤i durumlara uygulan›r.

Parlamenter avukat›n kendi teklif etti¤i veya projesini haz›rla-
d›¤› bir kanunun yorum veya uygulanmas›n› gerektiren ceza, hu-
kuk veya idari davalarda, Baro Baflkan›n›n özel izni d›fl›nda, her-
hangi bir nedenle bulunmamas›, parlamenter olarak bakt›¤› ifller-
le ilgilenmemesi ve ç›kard›¤› ve aç›klamada bulundu¤u kanunun
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kiflisel  yorumlar›n› yarg› organlar›na vermemesi gerekir.

6.16.3.P Bakanl›k görevi veya di¤er genel vekalet verilen avu-
kat

Bakanl›k veya bakan yard›mc›l›¤› görevi verilen avukat›n görev
süresi boyunca, hangi flekilde olursa olsun, mesleki faaliyetini ic-
ra etmeyi b›rakmas› gerekir.

Kendisine di¤er geçici genel vekalet verilen avukat vekaletin
flart ve mahiyetine göre hem 6.16.1.P maddesine ayk›r›l›klara, hem
6.16.1.P maddesinin di¤er f›kralar›ndaki hükümlere  tabidir.  Te-
reddüt durumunda Baro Baflkan›na baflvurulmal›d›r.

6.16.4.P Geçici bir görev yüklenen avukat

Devlet taraf›ndan geçici bir görev verilen avukat›n Kararname-
nin 116.m hükümlerinin uygulanmas› amac›yla Baro Baflkan›n› der-
hal haberdar etmesi gerekir.

Avukat, Baro Baflkan›n› bilgilendirdikten sonra ulusal veya
uluslar aras› bir örgüt veya bir devletin gözlemcisi görevini kabul
edebilir.

6.16.5.P Eski devlet memuru avukat

Eski devlet memuru avukat görevinin sona erdi¤i tarihten iti-
baren 5 y›l içinde ba¤l› bulundu¤u bakanl›¤›n idari birimleri aley-
hine ne sözleflme düzenleyebilir, ne de dava açabilir.

6.16.6.P Askerlik yapmakta olan avukat

Avukat askerlik esnas›nda mesleki bir çal›flma yapamaz

6.16.7.P Ticari flirketlerde görev yapan avukat

Kanunun 6.maddesi ve Kararnamenin 112.md. hükümleri sakl›
kalmak kayd›yla, mesle¤ini en az 7 y›l yapt›¤›n› kan›tlayan avukat
bir anonim flirketin yönetim kurulu üyeli¤i, murakabe kurulu  ve-
ya sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketin fiili olarak üye-
li¤i veya temsilcisi görevlerini üstlenebilir.

Avukat Barolar Birli¤inden önceden izin almak kayd›yla mura-
kabe kurulunun baflkan ve baflkan yard›mc›s› olabilir. bu görevler-
den birini ifa etmekte olan avukat, bünyesinde avukat s›fat›yla fa-
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aliyet gösterdi¤i flirkette bu görevi üstlenemez.

Kollektif bir flirkette orta¤›n, adi ve sermayesi paylara bölün-
müfl komandit flirkette komandite orta¤›n, sermayesi paylara bö-
lünmüfl  komandite flirketin veya limitet flirketin vekili, yönetim
kurulu baflkan›, bir anonim flirketin genel müdürü veya yönetim
kurulu üyesi, bir adi flirketin vekili  görevleri avukatl›k mesle¤inin
ifas› ile ba¤daflmaz.  Bu flirketler mesleki menfaatlerle ilgili veya
aile ç›karlar›n› yönetme biçiminde olursa ve  gerekli tüm bilgileri
talep edebilecek olan Birlik Yönetim Kurulu kontrolü alt›nda ol-
mak kayd›yla yukar›da say›lan görevler yap›labilir.

Yönetici görevleri olan avukat›n , hukuken veya fiilen, kendisi-
ne verilen vekaleti, yönetim kurulu baflkan veya genel müdürlük
yetkilerini reddetmesi veya  gerekti¤inde sona erdirmesi gerekir 

Mesleki çal›flma ad› alt›nda anonim flirketin yöneticisi veya mu-
rakabe kurulu üyesi s›fat›yla avukat taraf›ndan al›nan ücretler 24
Temmuz 1966 Tarih 537 say›l› yasan›n 109 ve 141 madde hüküm-
lerine s›ras›yla tabidir.

Murakabe Kurulu üyesi veya yönetici s›fat› olan avukat, Birlik
Yönetim Kuruluna yaz›l› olarak 15 gün içinde bunu bildirmek zo-
rundad›r. 

Düzenlenmifl ise Tüzü¤ün bir örne¤i ve son bilançonun bir
kopyas›n›n beyannamesine eklenmesi gerekir.

Toplumsal yaflamda ortaya ç›kabilecek ciddi olaylar› Birlik Yö-
netim Kuruluna yaz›l› olarak haber vermesi gereklidir. 

Görevini ifa etti¤i koflullar konusunda bütün aç›klamalar› ve
gerekti¤inde faydal› tüm dokümanlar› sunmak durumundad›r.

Birlik Yönetim Kurulu bu görevlerin Temel ‹lkelerle uyuflmad›-
¤› kan›s›na var›rsa görevlerinden istifa etmesinin uygunlu¤u konu-
sunda karar vermek ve aç›klamalar›n› almak için ilgiliyi ça¤›r›r.

Avukat istifas›n› isteyen Birlik Yönetim Kurulunun karar›n› teb-
li¤ almas›ndan itibaren hemen istifa etmek zorundad›r.

Avukat istifa, azil veya görevin veya vekilli¤inin yenilenmeme-
si durumunda murakabe kurulu üyeli¤inin  veya yönetici görevle-
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rinin sona erdi¤ini Birlik Yönetim Kuruluna haber vermek zorunda-
d›r. 

Kendisine bu beyan›n kabul edildi¤i resmen bildirilir.

Avukat bafll›ca faaliyeti ticari ifller olmamas› kayd›yla 1901 ta-
rihli kanun gere¤ince dernek baflkan› olabilir.

6.16.8.P. Hesap kontrolörü olan avukatlar

Kanunun 50 XI. madde hükümlerine göre hesap kontrolörü fa-
aliyetinde bulunmaya yetkili k›l›nm›fl avukat, ayn› flirkette veya ay-
n› flirketler grubuna ait flirketlerin her birinde avukatl›k görevi ve
hesap kontrolörü görevini mesleklerden her birinde ne bizzat ken-
disi ne ortaklar› ne de meslektafllar› taraf›ndan olsun, ne ardarda
ayn› görevi yapabilir ne de uhdesinde birden çok görevi  bulun-
durabilir.  Avukat bu mesleklerin her birinin icras›nda farkl› antet-
li ka¤›t kullanmal›d›r. Ayr›ca iki faaliyetinden her biri için ayr› ayr›
bir muhasebe tutmak zorundad›r.

6.16.9.P Adli Yönetici Avukatlar 

Adli yönetici listesine kay›tl› avukat,  ayn› flirkette veya ayn›
flirketler grubunda avukatl›k ve adli yöneticilik görevlerini  mes-
leklerden her birinde ne bizzat kendisi ne ortaklar› ne de meslek-
tafllar› taraf›ndan olsun, ne ardarda ayn› görevi ne de uhdesinde
birden çok görevi icra edemez. Avukat bu mesleklerin her birinin
icras›nda farkl› antetli ka¤›t kullanmal›d›r. Ayr›ca iki faaliyetinden
her biri için ayr› ayr› bir muhasebe tutmak zorundad›r.

Madde 7 - Anlaflmalar›n Kaleme al›nmas›

7.1 Redaktörün Tan›m›

Redaktör avukat›n,  dan›flman avukat olan veya olmayan, yal-
n›z bafl›na veya birçok meslektafl› ile birlikte, bir veya birden zi-
yade taraf›n hesab›na, taraflar›n imzalar›n› ald›¤› adli bir anlaflma-
y› haz›rlama, kaleme alma yetkisi vard›r. 

Bir anlaflma tasar›s›n› tek bafl›na kaleme alan bir avukat›n ken-
disi yokken anlaflman›n imzalanmas› o metnin as›l redaktörünün
o avukat oldu¤unu ortadan kald›rmaz. 
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Avukat bu anlaflman›n fikrinin kendisine ait oldu¤u kan›s›nda
ise kaleme ald›¤› anlaflma üzerine veya kat›ld›¤› redaksiyona ad›-
n› ve unvan›n› da ekleyebilir. 

Bu belirtme iflbu hükümlerin uygulanmas›nda ona tam bir hak
ve yetki tan›r.

7.2 Redaktörün yükümlülükleri

Bir anlaflmay› tek bafl›na kaleme alan avukat, bu anlaflmada
haz›r bulunan bütün taraflar›n durumuna uygun bir hizmet verme
anlay›fl› içinde olmal›d›r.

Tek bafl›na redaktör olan avukat, taraflarca görevine son veril-
mesi  d›fl›nda, anlaflmalar›n içerdi¤i yasal formalitelere veya mev-
zuata uymakla ve gerekli ücretlerin önceden ödenmesini istemek-
le yükümlüdür.

Kanunlar ve yönetmeliklerle öngörülen sürelerde olmak kayd›y-
la, redaktör avukat›n bu anlaflmay› imzalayan taraflar›n her birinin
dan›flman avukat›na veya avukat› yoksa taraf›n bizzat kendisine
onu ilgilendiren anlaflman›n orijinal nüshas›n› ve yüklendi¤i for-
malitelerin yerine getirildi¤ini kan›tlayan belgeleri teslim etmesi
gerekir.

Redaktörün birden çok olmas› halinde,  redaktörler, bu forma-
liteleri yerine getirecek olan kifliyi kararlaflt›r›rlar.

7.3 Anlaflmazl›k

Bir anlaflman›n tek redaktörü olarak müdahale etmifl olan avu-
kat›n imza atan tüm taraflar›n dan›flman› oldu¤u varsay›lamaz.

Bütün taraflar›n dan›flman› s›fat›yla tek redaktör olarak el atar-
sa geçerlili¤i, uygulanmas› veya anlaflmazl›¤›n 3.kifliden do¤mufl
olup olmad›¤› hariç kaleme ald›¤› anlaflman›n yorumu hakk›nda
dava açamaz.

Bütün taraflar›n dan›flman› olmaks›z›n tek redaktör olarak mü-
dahale ederse veya tek redaktör olmaks›z›n kaleme al›nmas›na
katk›da bulunursa, kaleme ald›¤› veya kat›ld›¤› anlaflman›n yerine
getirilmesi veya tavzihi hakk›nda dava açabilir veya savunmada
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bulunabilir. Anlaflman›n geçerlili¤i hakk›nda da savunma yapabi-
lir.

7.4 ‹mtina ve Çekilme

Avukat›n aç›kça yasad›fl› veya hileli bir anlaflman›n kaleme
al›nmas›na kat›lmay› reddetmesi gerekir.

Temel ilkelerin  hiçbirinin unutulmamas›na her durumda dikkat
etmesi gerekir. Özellikle mesleki sorumlulu¤unun veya müdahale-
sinin istendi¤i afla¤›daki durumlardan birinde müdahaleden imti-
na etmesi ve görevi üstlenmemesi gerekir.

- bir veya birçok taraf›n tan›¤› olma durumunda, 

- meslek s›rr›na veya görüflmelerin gizlili¤i ilkesinin ihlal edil-
mesi durumunda.

‹ster tek bafl›na ister meslektafllar›ndan birisinin iflbirli¤i ile ol-
sun, bir sözleflmenin kaleme al›nmas›na kat›lm›fl olan avukat, bu
anlaflman›n geçerlili¤ine itiraz etmek için dava açamaz.

Madde – 8.Has›m Taraf ile iliflkiler

8-1. ‹lke

Herkesin bir avukat taraf›ndan dan›flma alma ve savunulma
hakk› vard›r.

8-2. Dostane Çözüm

Anlaflmazl›k yarg›lamadan önce dostane çözümle sonuçlanma-
ya elveriflli ise, avukat müvekkilinin r›zas› ile has›m taraf ile iliflki
kurabilir. 

Bu iliflki sadece has›m tarafa, bir avukata dan›flmas› gerekti¤i-
ni hat›rlatan ve kendisine bu dan›flman›n ad›n› bildirmesi talep
edilen bir mektup göndererek gerçekleflebilir.

Avukat bu mektubunda talebinin konusunu özetlerken her tür-
lü tehdit ve hukuk d›fl› giriflimlerden kaç›nmal›d›r. Bu mektupta
dostane bir anlaflmaya var›lmad›¤› taktirde mahkemeye baflvurul-
mas› ihtimalinden söz edilebilir.

Bu kurallar avukat›n kendisinin aramad›¤› tüm konuflmalarda
da uygulan›r.
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8-3. Prosedür

Yarg›laman›n tasarland›¤› veya yap›lmakta oldu¤u s›rada avu-
kat has›m taraf› sadece bir avukata dan›flmas› gerekti¤ini hat›rlat-
t›ktan sonra kabul edebilir.

Has›m taraf bir avukata baflvurma niyeti oldu¤unu bildirirse tu-
tulan bu avukat›n tüm görüflmelerde haz›r bulunmas› gerekir. 

Has›m taraf›n bir avukat taraf›ndan temsil edilmedi¤i veya her-
hangi bir avukat›n ortaya ç›kmad›¤› durumlarda bir dava çerçeve-
sinde avukat vekil s›fat›yla has›m tarafa,  ihtar ve ihbarda buluna-
bilir veya cevap verebilir.

Has›m taraf›n bir avukat› oldu¤unda veya bir anlaflmazl›kla il-
gili olarak bir avukat ortaya ç›kt›¤›nda avukat sadece meslektafl›
ile muhatap olmak durumundad›r.

Bununla birlikte özel usullerin öngörüldü¤ü durumlarda avukat
has›m tarafa ayn› zamanda hem avukat›n›n hem de has›m taraf›n
bu mektuplar› almaya yetkili olmas› flart›yla, yarg›lama anlaflmas›
de¤erinde mektup gönderebilir.

8-4. Görüflmeler

Her durumda bir görüflme için müvekkiline yard›m etmeyi yük-
lenmifl avukat sadece müvekkili haz›rken veya onun onay›n› ala-
rak görüflme yapabilir.

Bir avukat›n eflli¤inde bir muhatapla yürütülen görüflmelerde,
meslektafl›n›n önceden muvafakati d›fl›nda avukat has›m taraf› tek
bafl›na kabul edemez.

8.5.P. Has›m Tarafa Gönderilen  Mektup 

Avukat sadece müvekkilinin r›zas› ile karfl› tarafla iliflki kurabi-
lir. Bu iliflki sadece has›m tarafa iflbu yönetmeli¤in Ek III’ de be-
lirtilen örneklere uygun ve benzer bir mektup gönderilerek gerçek-
lefltirilebilir.

Madde 9 Bir dosyay› avukat›n devir almas›

9.1 Yeni avukat

Teklif edilen bir davay› üstlenen avukat›n, müvekkilin dan›flma-
n› veya savunmas› s›fat›yla bir veya birçok meslektafl›n›n bu da-
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vay› yüklenip yüklenmedi¤ini araflt›rmas› gerekir.

Bir meslektafl›n›n yerine geçmeyi kabul eden avukat›n her fley-
den önce yaz›l› olarak kendisine haber vermek ve kendisine var-
sa alaca¤› miktar›n ne oldu¤unu sormas› gerekir.

Hiçbir flekilde yeni avukat müvekkilinin ç›karlar›n› selef veya
seleflerinin aleyhine, Baro Baflkan›n›n önceden verilen onay› d›fl›n-
da, savunamaz.

9.2 Görevden al›nan avukat

Görevden al›nm›fl olan avukat›n hiçbir fleyi nezdinde al›koyma
hakk› olmad›¤›ndan davan›n tam olarak anlafl›lmas›  için gerekli
tüm belgeleri derhal iade etmesi gerekir.

9.3 Ödenmemifl vekalet ücreti

Dosyaya el koyan önceki avukata ödenmesi gereken ücret kal-
m›flsa yeni avukat›n bu borcun bir an önce ödenmesi için gayret
göstermesi gerekir.

Baro Baflkan›n›n muvafakati veya özel izin vermesi d›fl›nda ye-
ni avukat bu borçlar ödenmedi¤i sürece herhangi bir ödeme ala-
maz veya giriflimde bulunamaz.

Baro Baflkan›n›n izni, miktar›n› tesbit etti¤i belli bir mebla¤›n
teminat olarak verilmesi flart›na ba¤lanabilir.

Önceki iki f›kra hükümlerinin yeni avukat taraf›ndan yerine ge-
tirilmemesi durumunda onun veya selef/seleflerinin alaca¤› olan
tutar›n bizzat borçlusu say›lma tehlikesi vard›r.

9.4 Adli yard›m

Bu kurallar adli yard›m ad› alt›nda müdahalede bulunan bir
avukat›n yerine yeni bir avukat gelmesi durumunda da uygulan›r.

9.5.P. Resen atama

Bu kurallar yine daha önce resen atanan bir avukat›n yerine
yeni bir avukat gelmesi durumunda da uygulan›r.

9.6.P. Görevden al›nan avukat 

Görevden al›nan avukat›n en k›sa sürede detayl› olarak alaca-
¤›n› kan›tlayan belgelerle birlikte vekalet ücreti talebini Baro Bafl-
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kan›na iletmesi gerekir. Aksi halde iflbu madde hükümlerinden ya-
rarlanamaz.

Madde 10 Reklam

10.1 Reklam›n tan›m›

Avukatl›k mesle¤i ve Birli¤in tan›t›lmas›n› sa¤layan ifllevsel rek-
lam mesle¤i temsil eden örgütlerin yetkisi dahilindedir.

Avukat›n kiflisel olarak kendisini tan›tmas› kamuoyuna gerekli
bir bilgi verdi¤i ölçüde duyurulmas› olarak mümkündür.

Bu reklam gerçe¤e uygun meslek s›rr›na sayg›l›, sayg›nl›kla ve
incelikle uygulanmal›d›r.

10.2 Reklam›n yasak oldu¤u durumlar

Büro d›fl›nda ifl teklifi veya talep olmaks›z›n hizmet teklif etme
avukata yasaklanm›flt›r.

Büro d›fl›nda ifl teklifinden, özellikle eve, bir kiflinin ikametga-
h›na, ifl yerine, dinlendi¤i veya tedavi gördü¤ü yere, kamuya aç›k
bir yere kiflisel olarak giderek veya bir vekili göndererek hizmet
sunmak kastedilmektedir.

Talep olmaks›z›n hizmet teklif etmekten, önceden davet edil-
meksizin bir avukat taraf›ndan kiflisel olarak hizmet vermenin tek-
lif edilmesi kastedilmektedir.

Büro d›fl›nda ifl teklifi ve talep olmaks›z›n hizmet teklif etme ile
ilgili önceki iki f›kra hükümleri tüm uzaktan iletiflim araçlar›yla ya-
p›l›r.

El ilanlar›, mektuplar, afifller, sinema filmleri, radyo veya tele-
vizyon yay›nlar› yoluyla dan›flma hizmeti vermek ve/veya anlaflma-
lar› kaleme almak amac›yla reklam yapmak yasakt›r.

10.8 ve sonraki 12. maddede öngörülen istisnalar hariç, tüm
övgü dolu veya mukayeseli ibareler müvekkilin kimli¤ine iliflkin
tüm bilgileri içeren  reklam hangi flekilde yap›l›rsa yap›ls›n yasak-
lanm›flt›r.

10.3 Reklam›n yasaklanmam›fl di¤er flekilleri

Afla¤›daki flekilde yap›lan reklam yasak de¤ildir:

-bir avukat taraf›ndan bilimsel, düflünsel tart›flmalar, seminer-
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ler ve mesleki yetifltirme stajlar› organize edilmesi,

-bir avukat›n bir mesleki toplulu¤a kat›lmas›

10.4 Antetli ka¤›t

Avukat›n antetli ka¤›d›n›n 3.kiflilere gönderilen tüm doküman-
lar gibi kiflisel reklam kurallar›na uygun olmas› gerekir.

Avukatlarla ilgili olarak sadece ilgili büroda mesle¤ini icra et-
mekte olan veya daha önce icra etmifl olan avukatlar›n isimleri an-
tetli ka¤›t üzerinde yer alabilir.

Kullan›lmas› zorunlu ibareler

Antetli ka¤›tta avukat›n ad› soyad› ve adresi, büroya ait tele-
fon ve fax numaralar›n›n bulunmas› gerekir. Varsa büro ad› da bu-
lunmal›d›r.

Mesleki çal›flman›n bireysel olmad›¤› durumlarda, antetli ka¤›t-
ta benimsenen faaliyet türünün de belirtilmesi gerekir. Örn: Mes-
leki adi flirket, serbest avukatl›k flirketi, ortakl›k, kat›l›m flirketi.

Gider ortakl›¤› olan bürolarda faaliyet türünün mesleki ortakl›k
görüntüsü vermeye elveriflli oldu¤u antetli ka¤›t kullan›lamaz.

Kullan›lmas›na izin verilen ibareler

Afla¤›dakiler antetli ka¤›tta bulunabilir:

- telex no.su, elektronik adres

- Fransa’dan ve yabanc› ülkelerden al›nan üniversitedeki un-
vanlar›, yüksek ö¤renim durumlar› ve diplomalar›

-meslekteki aflamalar

-daha önce yap›lan adli meslek

-bir yabanc› ülke taraf›ndan verilmifl Fransa’da kullan›lmas›na
izin verilen avukatl›k mesle¤i ile ilgili unvan

-usulüne uygun olarak kazan›lm›fl bir veya birçok uzmanlaflma,

-kanunla öngörülen flartlardan birine göre, ayn› büroda çal›flan
ortak avukatlar›n ad ve soyadlar›,

-bürosunun ve/veya ikincil kurulufl veya flubesinin belirtilmesi,
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-bu ibarelerin mesleki gerçekli¤e ve Birli¤e verilen anlaflmala-
ra uygun olmas› flart›yla, gider ortakl›¤›na , bir gruba (GIE,GEIE),
yurt çap›nda örgütlenen a¤lara, organik haberleflmeye kat›l›m,

-yurt çap›nda örgütlenen bir a¤a üyeli¤i.

‹zin verilen di¤er hususlar:

-mesleki logonun belirtilmesi ve Birli¤in onay› sakl› kalmak
kayd›yla üye olunan Baronun logosu

-yaln›zca kabul edilen model ve standartlara referans niteli¤i
tafl›yan ISO Kalite Güvenlik Sertifikas› ibaresi, sertifikay› veren ku-
ruluflun ad› (Örn: Güvenlik belgesi veren kuruluflun kimli¤i
..........taraf›ndan ISO 9001 tasdikli avukatl›k bürosu) ve bu kuru-
lufl nezdindeki kay›t numaras›

10.5 Meslekle ilgili kartvizit

Bir avukat›n mesleki kartviziti ba¤l› bulundu¤u büroda icra et-
ti¤i toplumsal ve örgütsel görevleri ve kullan›lmas›na izin verilen
antetli ka¤›ttaki ibareleri içerir.

10.6 Tabelalar

Tabelalar›n 31 aral›k 1990 tarihli Kanunla de¤ifltirilmifl 31 ara-
l›k 1971 tarihli Kanunun 1. maddesinin 4. f›kras›nda belirtilenler-
den baflka ibareler tafl›mamas›, büronun hangi katta oldu¤unu be-
lirten makul ölçülerde ve görünümdeki tabelalar›n binan›n giriflin-
de bulunmas› gerekir.

10.7 Duyurular ve ilanlar

Duyurular ve ilanlar bas›n yoluyla yap›lanlar da dahil olmak
üzere avukat›n yeni bürosuna tafl›nmas›, yeni bir orta¤›n gelmesi,
izin alm›fl olan bir gruba kat›l›m, ikinci büronun aç›lmas› gibi ko-
nularda düzenli ve teknik haberlerin duyurulmas› maksad›yla ya-
p›l›r.

10.8 El kitab›

Avukat bürosunun genel tan›t›m› için bir el kitab› bast›rabilir. 

Her el kitab›n›n yay›m›ndan önce Birli¤e sunulmas› gerekir.

Zorunlu ibareler
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Antetli ka¤›t üzerinde zorunlu olarak bulunmas› gereken tüm
ibareleri kapsar

Söz konusu antetli ka¤›tta bulunmas›na izin verilenler ile bü-
ronun çal›flmas›n›n de¤erlendirilmesine yarayan tüm bilgileri ihti-
va edebilir.

Kullan›lmas›na izin verilen ibareler

Özellikle afla¤›da say›lan ibareler de kullan›labilir:

- avukatlar›n, büro üyelerinin her birinin mesleki k›demi,

- büronun iç yap›lanmas› ve örgütlenmesi,

- büronun çal›flma alanlar›,

- kullan›lan yabanc› diller,

- vekalet ücretinin saptanma biçimi,

- kendilerinin onay› sakl› kalmak kayd›yla sözkonusu büroyla
düzenli ve önemli bir biçimde iflbirli¤i halinde çal›flan avukat ol-
mayan di¤er meslek ehlinin ad›,

- e¤itim, ö¤retim etkinliklerine avukatlar›n kat›l›m›,

- bürolar›n ve ikinci kurulufllar›n ve her biriyle var›lan anlaflma-
n›n Birli¤e verilmesi kofluluyla  yabanc› ülkelerde bulunan muha-
bir meslektafllar›n listesi,

Yasaklanm›fl ibareler

Tan›t›m el kitaplar› afla¤›daki hususlar› içeremez:

- müvekkillerinin adlar›; (istisnai olarak kendileri onay verdi-
¤inden böyle bir yay›m›n yap›lmas›na izin verilen yabanc› ülkeler-
de büronun müvekkillerinin isimlerini gösteren bir kitab›n yay›m-
lanmas› mümkündür).

- mesleki faaliyet ile ba¤l› olmayan çal›flmalar

Bu kitap yaln›z ad› belirtilen yazar veya yazarlar›n sorumlulu-
¤u alt›nda bas›l›r ve yay›nlan›r.

Bu yay›mla kamuya ulafl›lmas›na izin verilmifltir. Bu yay›m›n
bürodan bafllayarak gerçeklefltirilmesi gerekecektir; ama yay›mla-
nan belgelerin, görevleri yay›m ürünlerini da¤›tmak olan posta
servisleri hariç, umumi yerlere b›rak›lmas› veya da¤›t›lmas› ama-
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c›yla 3. kiflilere teslim edilmesi mümkün de¤ildir.

10.9 "Kalite Güvenlik" sertifikas›

Avukatl›k bürosunun "kalite güvenlik" sertifikas› ibaresinin ta-
n›t›m›

Tan›m

Kalite güvenli¤inin ve Fransa’da avukatlar›n sertifika alma usu-
lünün, avukat›n kamuya bu belgeyi ald›¤›n› bildirmeyi arzu etme-
si durumunda, di¤er tüm kalite güvenlik standartlar› d›fl›nda ISO
taraf›ndan tesbit edilen standartlara, kurallara ve sürece uygun ol-
mas› gerekir. 

Sertifika prosedürü

Sertifika prosedürünün bafllam›fl oldu¤u hususunun  avukatl›k
bürosunun veya uygulama grubunun ve varsa ana kuruluflun ba¤-
l› oldu¤u Birli¤e bildirilmifl olmas› gerekir.

Avukatl›k bürosu sertifikas›; ekonomik gruplar, a¤lar veya bü-
ronun servis veya iflbölümleri hariç sadece uygulama grubu veya
bireysel büroyu ilgilendirir.

Sertifikan›n kontrolünün yap›lmas› için frans›z avukatlar Avru-
pa Birli¤ine üye bir ülkede güvenlik belgesi veren sertifikal› her
kuruma baflvurabilir. (örne¤in Fransa’da COFRAC taraf›ndan bu ifle
yetki verilen her kurum)

Sertifika veren kurum sadece Barolar Ulusal Konseyinin tan›m-
lad›¤› özel bir formasyon alm›fl olan bir görevli denetmeni ataya-
bilir.

Sertifika alan›n› belirten ve tan›mlayan ibarenin, unvanlar, dip-
lomalar ve uzmanl›k alanlar› ile kar›fl›kl›¤a ve yanl›fl anlafl›lmaya
neden olmayacak flekilde kullan›lmas› gerekir.

Sertifikayla ilgili ibareler

Kalite güvenlik sertifikas›n›n ibaresini kullanmay› düflünen avu-
kat›n kullan›ld›¤› s›rada sertifikan›n geçerlili¤ini kan›tlayan belge-
yi ve sertifikay› veren kurumun tüm referanslar›n› tam olarak be-
lirten ibareyi ve sertifikan›n uygulama alan›n› Birli¤e vermek zo-
rundad›r.
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Sertifika al›nd›¤›n› gösteren ibarenin daha önce an›lan s›n›rlar-
da antetli ka¤›t üzerinde ve tan›t›m el kitaplar›nda ve daha genel
olarak da 

belgelerin tümü üzerinde veya büro taraf›ndan kullan›lan eflya-
lar üzerinde yer almas›na izin verilir.

10.10 Minitel ve telefon rehberinde yay›mlanmas›

Genel sayfalarda, varsa mesleklere ayr›lm›fl özel sayfalarda ve
avukatlara ayr›lm›fl bölümlerde her avukat›n ad› bulunabilir.

Bir avukat veya avukatl›k bürosu as›l bürosunun bulundu¤u ve
yasaya uygun olarak izin al›nm›fl ikincil büro veya bürolar›n bulun-
du¤u ve de ikincil kurulufllar›n›n veya flubelerinin de dahil olmak
üzere bulundu¤u ilin telefon rehberinde gösterilebilir. ‹kincil bir
büronun varl›¤› durumunda, ikincil bürosunun kay›tl› oldu¤u Baro-
nun, Baro Baflkan›na telefon rehberinde yer alan metni bildirmek
zorundad›r.

Bu bürolar›n telefon rehberinde bulunmalar› önceden Birli¤e
bildirilecektir. Bu durum do¤rulu¤una ve temel ilkelere uygun ol-
mas›na özen göstermek zorunda olan telefon rehberini ç›karanla-
r›n sorumlulu¤u alt›nda olacakt›r.

10.11 ‹nternet

Bu tip tan›t›m›n 27 kas›m 1991 tarihli Kararnamenin 161. mad-
desi ile 25 a¤ustos 1972 tarihli 72-785 numaral› kararname ile be-
lirlenmifl kurallara uygun olmas› gerekir.

Kullan›lmas› gereken ibareler el kitab›nda kullan›lan ibarelerle
ayn› olacakt›r.

Bir internet sitesi açma niyetinde olan avukat›n Birli¤e bundan
bilgi vermesi ve sitenin muhteviyat› ve siteye girifl flartlar›n› bildir-
mesi gerekir.

10.12.P. Anlaflmalarda kullan›lacak ibareler

Avukat›n her mahkeme ve yarg›lama s›ras›nda yap›lan akitte
ad, soyad, unvan ve adresinin, gerekirse üye oldu¤u uygulama
grubunun ortak ad› veya flirketin ad›n›n birlikte bulunmas› gere-
kir.
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10.13.P. Kamusal iletiflim

Genel kurallar

Avukat özellikle yarg› organlar›na, Baro üyelerine ve müvekkil-
lerine karfl› mesleki kurallar, gelenek ve göreneklerin gerektirdi¤i
ödevlere riayet etmek zorundad›r. 

Temel ‹lkeler mutlaka uyulmas› gereken zorunluluklard›r.

Kamuyu ilgilendiren beyanatlar

Birlik ad›na ve mesle¤in genel menfaati hakk›nda kamuya aç›k-
lama yapmak yetkisi sadece Baro Baflkan›na aittir.

Avukat›n özgürce yapt›¤› kamusal müdahaleleri

10.13.P. maddesinin yukar›daki 3.f›kras›ndaki hususlar sakl›
kalmak kayd›yla,  avukat uygun gördü¤ü yollarla kendi seçti¤i
alanlarda özgürce düflüncelerini ifade edebilir.

Avukat›n her hal ve flartta özellikle avukatl›k niteli¤inin bilinip
tan›nd›¤› yerlerde uygun davranmas› ve Kararnamenin 161. mad-
desi hükümlerine ayk›r› olan her tür reklam› yapmas› yasakt›r.

E¤er avukat mesleki çal›flmas›yla ilgili genel konularda veya
görülmekte olan davalarda bir beyanatta bulunursa hangi s›fatla
hareket etti¤ini belirtmesi ve özen göstermesi gerekir.

Bu herkesin gözü önünde yap›lan kamusal müdahaleler sade-
ce istisnai nitelikte olabilir.

Avukat Baro Baflkan›na konuyla ilgili bilgi verir.

Baro Baflkan› da gerekli gördü¤ü her türlü ihtar, elefltiri ve gö-
rüflü bildirebilir.

Madde 11 – Vekalet ücretleri – maafllar 

– masraflar -vekalet ücretinin ödenme flekli

11.1 Vekalet ücretlerinin belirlenmesi

Ücret ve masraf ve harçlar›n iadesi

Avukat›n, yap›lan iflin, verilen hizmetin ve elde edilen sonucun
karfl›l›¤›nda almas› gereken vekalet ücretleri ve maafl›n ödenmesi
ile daha önce yapt›¤› harç ve masraflar›n kendisine iade edilmesi-
ni isteme hakk› vard›r. 
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Vekalet ücretleri bir davada bir müvekkilin görevlendirdi¤i avu-
kata ödenir. Müvekkili davan›n sonundan önce avukat› azletse bi-
le, avukat, o ana kadar yap›lan iflle orant›l› olarak vekalet ücreti-
ne hak kazan›r. 

11.2 Müvekkilin bilgilendirilmesi

Avukat›n vekalet ücretlerini belirleme koflullar›n› müvekkiline
bildirmesi gerekir. Kesin tediyeden önce, 27 kas›m 1991 tarihli Ka-
rarnamenin 245. maddesi ile öngörülen detayl› hesab› ona verme-
si gerekir.

Avukat sa¤lanan genel istisna d›fl›nda, kendisine verilen öde-
meler ve kendisinin tahsil etti¤i vekalet  ücretleri ve tüm bedelle-
rin her dava dosyas› için ayr› bir  muhasebesini tutmak  zorunda-
d›r.

Avukatl›k ücretini oluflturan unsurlar

Avukatl›k ücreti usule ve teamüle uygun olarak özellikle afla¤›-
daki unsurlar göz önünde tutularak tesbit edilir.

-ifle ayr›lan süreye,

-araflt›rma ifline,

-iflin niteli¤ine ve zorlu¤una,

-söz konusu olan menfaatin önemine,

-avukat›n çal›flt›¤› büroya ait masraflar ve harçlara,

-avukat›n ününe, unvanlar›na, k›demine, deneyimine, uzmanl›-
¤›na,

-çal›flmas›yla müvekkilinin elde etti¤i avantajlar ve sonuca,

-müvekkilinin durumuna

11.3 Ödeme flekli

Kabul edilen yollar

Avukat sonuca ve verilen hizmete ba¤l› olarak avukatl›k ücreti
isteme ve alma hakk›na sahiptir.

Götürü tarzda bir vekalet ücreti kararlaflt›r›labilir.

Avukat götürü usul de dahil olmak üzere bir müvekkilinden dü-
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zenli vekalet ücreti alabilir

Usulsüz ödeme biçimleri

Avukat›n bir davada elde edilen sonuca ifltirak etme  anlaflma-
s›yla vekalet ücretlerini belirlemesi yasakt›r.

Bir davada elde edilen sonuca ifltirak etme anlaflmas›, vekalet
ücretlerinin para miktar›ndan veya her türlü mal veya de¤erli ka-
¤›ttan ibaret olan, davadan sonra, ancak kesin mahkeme karar›n-
dan önce, avukat›n ücretini, al›nacak sonuca göre belirleyen, ve-
kalet ücretlerinin tümünü münhas›ran tesbit eden, müvekkili ile
avukat aras›nda yap›lan bir  anlaflmad›r.  

Avukat sadece müvekkilinden veya onun vekilinden vekalet
ücretlerini tahsil edebilir.

Dava konusu maldan pay al›nmas› yasakt›r.

11.4 Masraflar ve vekalet ücretinde avans

Bir dosyay› yüklenmeyi kabul eden avukat›n masraflar ve ve-
kalet ücretlerine mahsuben bir avans›n ödenmesini, özel flartlarla
bundan muaf tutulmas› d›fl›nda,  müvekkilinden istemesi gerekir. 

Bu avans›n vekalet ücretleri ve dosyada yap›lmas› muhtemel
masraflar dikkate al›narak makul bir düzeyde olmas› gerekir.

‹stenen avans›n ödenmemesi halinde avukat davay› almaktan
vazgeçebilir veya müvekkilinin menfaatini tehlikeye düflürmeden
çekilebilir.

11.5 Vekalet ücreti paylafl›m›

Muhabir avukat

Bir baflka avukat ile bir müvekkilin iliflkiye girmekle yetinme-
yerek bir meslektafl›na bir dosyay› b›rakan veya ona dan›flan avu-
kat, muhabir meslektafl›  taraf›ndan bu hizmetlerin yerine getiril-
mesi karfl›l›¤›nda onun talebi üzerine borçlu oldu¤u vekalet ücre-
ti. harç ve masraflar›n ödenmesinden bu meslektafl›na karfl› kifli-
sel olarak sorumludur.  Bununla birlikte ilgili avukatlar yaz›l› ola-
rak ve bafllang›çtan itibaren aksini kabul edebilirler. Dahas› ilk
avukat, gelecekte art›k sorumlulu¤u kalmad›¤› andan itibaren,
borçlu olunan miktara iliflkin taahhüdünü her an yaz›l› olarak s›-
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n›rlayabilir. 

Aksine bir hüküm yoksa yukar›daki f›kra hükümleri dan›fl›lan
veya bir görev verilen di¤er her muhabir ile avukat aras›ndaki ilifl-
kilere de uygulan›r.

Anlaflmalar›n ortak kaleme al›nmas›

Sözleflmelerin kaleme al›nmas› konusunda ve bir sözleflmenin
bir çok avukat taraf›ndan birlikte düzenlendi¤i durumlarda her
avukat›n yard›m ve dan›flmanl›k hizmeti karfl›l›¤› sadece müvekkil
veya müvekkil ad›na hareket eden üçüncü bir kifli taraf›ndan veya
üçüncü kifli ad›na hareket eden kifliler taraf›ndan ödenir.

Kaleme alma vekalet ücretinin taraflardan yaln›z birine ait ol-
mas›n›n adet oldu¤u durumlarda ve sözleflmenin kesin olarak bu-
nu aç›kça belirtmesi flart›yla, aksine anlaflma yoksa, birlikte kale-
me almaya kat›lm›fl avukatlar aras›nda eflit olarak paylafl›lmas› ge-
rekir.

Usulüne uygun olmayan vekalet ücretlerinin paylafl›m›

Avukat›n vekalet ücretini veya bir baflar›dan do¤an haklar›n›,
özellikle masraflar›n da¤›l›m› görünüflü alt›nda, avukat olmayan
gerçek veya tüzel kifliler ile paylaflmas› yasakt›r.

Yasa¤a istisna teflkil eden hususlar

Bu ilke yasal olarak serbest birçok mesle¤in ortaklafla ifas›
amac›yla flirketlere uygulanan kurallara engel teflkil etmez.

Ölen bir meslektafl›n›n mirasç›lar›na avukat taraf›ndan ödenen
tutarlara veya karfl›l›klara da uygulanmaz.

11.6 Vekalet ücretinin tediye flekilleri

Vekalet ücreti yasa ve yönetmeliklerde öngörülen flartlarda
özellikle nakit olarak, çekle, virmanla, emre muharrir senetle ve
banka kart› ile ödenir.

Avukat, müvekkili ad›na para yat›ran kimse kabul etti¤i takdir-
de, poliçeyle bir ödeme alabilir.

Ciro sadece avukat›n bankas› lehine sadece tahsilat amac›yla
yap›labilir
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Ödenmemifl bir poliçeye sahip olan avukat ticaret mahkemesi-
ne baflvurabilir. Bununla birlikte, vekalet ücreti alaca¤›na itiraz
edilmesi durumunda vergilendirme konusunda  Baro Baflkan›na
baflvurmas› ve ticaret mahkemesinden de itiraz sonuçlan›ncaya
kadar talebiyle ilgili dosyan›n baflka bir tarihe b›rak›lmas›n› talep
etmesi gerekir.

11.7.P. Avukat›n, üçüncü kiflinin tediyenin koflullar› konusunda
tam bilgi sahibi olmad›¤›n› biliyorsa veya bu tediye dolay›s›yla bu
üçüncü kifli kanunla yönetmelikle veya gerekti¤inde tüzüklerle ya-
saya ayk›r› davran›fl içine girmiflse, üçüncü bir kifli taraf›ndan üc-
retlerin ödenmesini kabul etmemesi gerekir.

Madde 12 – mahkeme sat›fllar›nda aç›k artt›rma usulleri

12.1 Adli sat›fllar

Mahkemede adli sat›fl konusunda Birlik taraf›ndan düzenlenen
tip flartnamede belirtilen genel flartlar ve hükümler d›fl›nda baflka
koflullar› ihtiva eden flartname verilemez.

Olas› de¤ifliklikler Baro Baflkan› veya onun yetkili k›ld›¤› kifli-
nin onay›na ba¤l›d›r.

Avukat›n reklam konusunda yerel teamüllere uygun davranma-
s› gerekir.

Her halükarda görevlendirilen avukatlar›n ad›n›n yasal yoldan
yap›lan ilan›n içinde yer almas› gerekir.

12.2 Aç›k artt›rma

Avukat›n müvekkilinin kimli¤ini, kapasitesi, ödeme gücü ve
e¤er bir tüzel kifli söz konusu ise halen mevcut olup olmad›¤›, flir-
ket konusunu bilmesi  ve temsilcisinin yetkilerinden  emin olma-
s› gerekir.

Avukat ç›kar çat›flmas› olan kifliler için aç›k artt›rmaya gidemez.

Özellikle birçok müvekkil hesab›na ayn› mal için aç›k artt›rma
isteyemez.

Aç›k artt›rma s›ras›nda müvekkili haz›r olsa bile artt›rmak için
müvekkilinden artt›r›lacak en yüksek bedeli yaz›yla ve rakamla
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gösteren bir yaz›l› talimat ve özel bir yetki alm›fl olmas› gerekir.Bir
kimse kanun, teamüller ve iflbu metinde kendisine yüklenen zo-
runluluklara uymak durumunda de¤ilse aç›k artt›rma s›ras›nda
avukat›n, ilk kez karfl›s›na ç›kan bir kifli için aç›k artt›rmaya girme-
si yasakt›r. 

Bir kamu personeli veya bir kamu kurumu için artt›rmaya ka-
t›lmad›kça avukat›n sat›fltan önce banka çeki veya özel banka ga-
rantisi ile önceki harçlar›, fera¤ ve intikal harçlar›n›, bafll›ca ilan
masraflar›n› ve di¤er masraflar› gözönünde tutan bir teminat›n he-
saplanarak kendisine verilmesini istemesi gerekir.

Yeniden artt›rma ilan› durumunda ön ödeme olarak yat›r›lan
avans›n önceki f›krada öngörülen teminat d›fl›nda ilk sat›fl›n ver-
gileri ve ikinci sat›fl için tahmini harçlar ve masraflar›n karfl›lanma-
s› gerekir.

Bir avukat›n bir kiflinin hesab›na ihale al›c›s› olmas› halinde bu
ihalede, ilk ihale al›c›s›n›n kabulü yoksa, bir baflka kifli ad›na, ye-
niden artt›rma yap›lmas›n› kabul edemez.

Ortak mülkiyet hissesinin aç›k artt›rma ile sat›fl› durumunda bu
ifli takip eden avukat›n Mülk Ortakl›¤› Odas› temsilcisine bu sat›-
fl› bildirmesi gerekir.

12.3.P. Teminat ve teminats›z aç›k artt›rma  

Yukar›da 12.2. maddenin 5. ve 6. paragraflar›nda öngörülen
çekle veya teminat akçesiyle emanete yat›r›lan mebla¤›n muam-
men  bedelin en az 1/10 unu  karfl›lamas› gerekir.

Avukat›n, Baro Baflkan› taraf›ndan yetkilendirilen kiflinin talebi
üzerine bu banka garantisi veya teminat› önceden teslim etti¤ini
ispatlamas› gerekir.

Teminats›z aç›k artt›rma konusunda bir gayrimenkulun sat›fl›n›
yapmay› takip etmekle yükümlü avukat sadece Barolar Birli¤ine
ba¤l› teminats›z aç›k artt›rma kurulunun izninden sonra yasal sü-
reci bafllatabilir.

Bu komisyona Birlik sekreterli¤ine avukat taraf›ndan içinde id-
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dialar›n› özetleyen bir notla birlikte verilen bir dilekçe ile en az›n-
dan saptanan zamandan 15 gün önce baflvurulmal›d›r; sekreterli-
¤in komisyon taraf›ndan belirlenen tarihte, ilgili avukatlar›n hepsi-
ni karfl›l›kl› olarak haz›r bulunmalar› için haberdar etmesi gerekir.

Avukat›n, flartname koflullar›n› ve hükümlerini yerine getirmeyi
önceden bizzat kabul eden ihale al›c›s› müvekkilini davet etmesi
gerekir. fiartnamede öngörülen sürenin bitimini takip eden ay için-
de ihale bedeli yat›r›lmam›flsa Baro Baflkan›n› uyarmas› ve gerek-
li tüm bilgileri vermesi gerekir.

Baro Baflkan›n›n yetkisi alt›nda sat›fllar›n kontrol kurulu, aç›k
artt›rmada dürüstlük ilkesine uyulmas›na dikkat etmekle yükümlü-
dür.

12.4.P. Afla¤›daki hususlar mahkeme kalemine teslim edilme-
den önce Baro Baflkan›n›n incelemesine sunulur:

-aç›k artt›rman›n bafllamas›yla ilgili talepler

-fiyatland›rma notlar›,

-flartname ve ihale konusunda ileri sürülen teklifler

Madde 13 – onursal avukatl›k statüsü

13.1 Unvanlar›n elde edilmesi

Onursal avukatl›k unvan›, ilgilinin talebine ba¤l› olarak Barolar
Birli¤i taraf›ndan çizelgenin gerçek kifli bölümünde kay›tl› olan,
adli kurul veya 

asliye  mahkemesi  nezdinde dava vekili veya avukat olarak
mesle¤ini yirmi y›l boyunca yapm›fl olan avukata verilebilir.

Hiçbir durumda, mesle¤in temel ilkelerine zarar veren veya za-
rara neden olan kifliye onursal unvan verilemez veya devam etti-
rilemez.

Onursal unvan› talep eden veya daha önce onursal unvan› al-
m›fl olan avukat, Birlik Yönetim Kuruluna yasaya uygun biçimde
ça¤r›lmaks›z›n, bu unvan geri al›namaz  veya talebi reddedilemez.

Geri alma  sebebi ortadan kalkm›flsa ilgili, Birlik Yönetim Ku-
ruluna yeni bir talepte bulunabilir.
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13.2 ‹mtiyaz

Birli¤in üyesi onursal avukatlar, Baronun özel onursal avukat-
lar listesine kaydedilir.

Seçimler, seremoni ve resmi gösteriler dolay›s›yla cüppe tafl›-
ma haklar› vard›r.

Oy verme hakk› ile genel kurula kat›l›rlar.

Baro Baflkan› ve Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve Baro Ulusal
Konseyi Üyelerinin seçiminde oy hakk›na sahiptirler.

Onursal avukatlar da di¤er meslektafllar› gibi Birli¤in kütüpha-
nesine ve servislerine özgürce girerler.

Birlik taraf›ndan kendilerine bir onursal avukatl›k kart› verilir.

13.3 Çal›flmalar ve görevler

Avukat Baro Baflkan› ve Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan veya
Birli¤in yönetimine, üyelerin veya mesle¤in genel yarar›na olan her
tür çal›flma ile görevlendirilebilir.

Onursal avukat;

-hakemlik, bilirkiflilik, arabuluculuk veya adli bir görevi kabul
edebilir.

-idari bir komisyona veya müsabaka veya s›nav jürisine kat›la-
bilir.

Bununla birlikte istiflare veya anlaflmalar›n kaleme al›nmas› Ba-
ro Baflkan›n›n iznine tabidir.

13.4.P. Y›ll›k aidat› Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenen
onursal avukat, Birli¤in toplant›lar›na cübbeli olarak kat›labilir.

13.5.P. Baronun ödüllendirmesi

Birlik Yönetim Kurulu frans›z veya yabanc› kiflileri gerekçesini
belirtti¤i bir kararla, Baronun madalyas›yla ödüllendirebilir. Bu ki-
flilerin ad› onursal avukatlar listesinin devam›na kaydedilir.

Madde 14 – Ortak veya ücretli avukatl›k statüsü

14.1 Ortakl›k veya ücretli tan›m›

Ortakl›k hiç kimsenin emri alt›nda olmaks›z›n mesle¤ini özgür-
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ce yerine getirme biçimidir. Bu çal›flma biçiminde bir avukat bir
baflka avukat›n bürosunda çal›flmas›n›n bir k›sm›n› sürdürebilir ve
flahsi müvekkillerinin say›s›n› artt›rabilir.

Ücretle çal›flma sadece ifl flartlar›n›n saptanmas› d›fl›nda hiye-
rarfli ba¤›n›n olmad›¤› meslek çal›flmas› fleklidir.

Ücretli avukat›n adli yard›m ve resmi görev d›fl›nda kiflisel mü-
vekkilleri olamaz 

Ücretli avukat ifl sözleflmesi 27 kas›m 1991 tarihli Kararname
ve 31 aral›k 1990 tarihli Kanunla düzenlenen di¤er tüm hükümler
hariç olmak üzere ifl hukuku ve 17 flubat 1995 tarihinde imzalan-
m›fl toplu ifl sözleflmesiyle düzenlenir.

14.2 Yönetime yön veren bafll›ca ilkeler

Ortakl›k veya ifl sözleflmesi düzenleme koflullar›

Avukatlar aras›ndaki her ortakl›k veya ifl sözleflmesinin , imza-
dan sonra onbefl gün içinde ortak veya ücretli avukat›n kaydoldu-
¤u baronun Birli¤ine kontrol için verilmesi gerekir.

Sözleflmenin yenilenmesi veya de¤ifltirilmesini içeren tüm ek
sözleflmeler için de ayn› fley söz konusudur.

Birlik Yönetim Kurulu mesleki kurallara uygun olmas› amac›yla
anlaflmay› de¤ifltirmeleri için  avukatlara bir ayl›k bir süre tan›r.

Sözleflmenin niteli¤i

Ortak veya ücretli avukat›n afla¤›da garanti edilen flartlarda
mesleki faaliyetini gerçeklefltirebilmesi gerekir:

- devaml› olarak e¤itim, ö¤renim görme ve özellikle uzmanlafl-
ma elde etme hakk› ,

- avukatl›k yemininin içerdi¤i meslek s›rr› ve ba¤›ms›zl›k,

- vicdan›na ayk›r› bir görevden aff›n› isteme yetkisi,

- mali karfl›l›¤› olmaks›z›n, kiflisel bir müvekkil edinmenin ve
say›s›n› artt›rman›n ortak avukat için mümkünlü¤ü

Sözleflmenin afla¤›daki hususlar› da öngörmesi gerekir:

- faaliyetin süresi ve flartlar›: deneme süresi, ortak avukat için
14.4.1. maddede afla¤›da belirtilen ortakl›ktan ayr›lacaksa ihbar
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süresi, ücretli avukat için ortak anlaflmayla belirlenmifl izin süresi
ve ortak için ücretli izin dönemleri (asgari bir ay)

- ücret ödeme ve büro için yap›lan mesleki masraflar›n geri
ödenmesi flekli,

- ortak veya ücretli avukat›n hastal›k veya do¤um sebebiyle ifl-
ten çekildi¤i takdirde, çal›flmad›¤› sürelerin nas›l ödenece¤ine ilifl-
kin aç›klamalar.

Sözleflme afla¤›daki flartlar› ihtiva edemez:

- zorunlu maddelerden önceden vazgeçme,

- bundan sonra baflka kurulufllarda çal›flma  özgürlü¤ünün s›-
n›rland›r›lmas›,

- adli yard›m ve resmi görev konusunda mesleki zorunlulukla-
r›n s›n›rlanmas›,

- ortakl›¤›n birinci befl y›ll›k süresinde flahsi müvekkil edinme-
sinden kaynaklanan masraflara ortak avukat›n kat›l›m›,

- avukatl›k yemininin içerdi¤i ba¤›ms›zl›k ilkesine zarar verecek
herhangi bir koflul.

Baro Baflkan› çal›flman›n, ba¤›ms›zl›¤›n ve gizlili¤in flartlar›n›n
yerine getirilece¤ine kanaat getirdikten sonra bir çok ortakl›k söz-
leflmesine izin verebilir.

Ortakl›k sözleflmesinin arabulucu s›fat›yla Baro Baflkan›na bafl-
vuru flart›n› zorunlu olarak kapsamas› gerekir.

14.3 Sözleflme

Teknik olarak ba¤›ms›zl›k

Ortak veya ücretli avukat verdi¤i önerilerin  ve gelifltirdi¤i ka-
n›tlar›n tek sahibidir.

Kan›tlama, kendisiyle iflbirli¤i halinde çal›flan avukat›nkine ay-
k›r› ise ifle bafllamadan o avukat› haberdar etmesi gerekir.

Anlaflmazl›¤›n ›srar› durumunda ortak veya ücretli avukat›n gü-
ven, dürüstlük, nezaket ilkelerine uyulmas› yoluyla dosyay› geri
vermesi gerekecektir.

Tüm anlaflmalar, mektuplar, incelemeler veya baflvurular üzeri-
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ne çift imza veya paraf konulaca¤› kararlaflt›r›labilir.

Vicdani nedenlerle çekilme

Ortak veya ücretli avukat ba¤›ms›zl›¤›na zarar verecek veya vic-
dan›na ayk›r› oldu¤unu düflündü¤ü bir görevden aff›n› iflverenin-
den veya ortak oldu¤u kifliden isteyebilir.

Çekilme talebinin dosyan›n geliflimini bozmamak için mümkün
oldu¤unca erken bildirilmesi gerekir.

fiirketin yönetimi konusunda belirli bir de¤ifliklik olmamas›na
ra¤men red hakk›n›n sürekli olarak, gere¤inden çok kötüye kulla-
n›lmas› Baro Baflkan›n›n görüflüne sunulmak durumundad›r.

fiahsi müvekkiller

Ortak avukat kiflisel müvekkillerini oluflturabilir ve say›s›n› art-
t›rabilir.

Ortak oldu¤u büronun bir müvekkilinin menfaatlerine ayk›r›
olarak karfl› taraf› temsil edemez, yard›mda bulunamaz.

Ortak oldu¤u avukat normal flartlarda kiflisel müvekkillerinin
geliflmesine ve ortakl›¤›n ihtiyaçlar›na gerekli olan  araç gereçleri
emrine tahsis etmelidir.

Ortak avukattan ortakl›¤›n ilk befl y›l›nda flahsi müvekkilleriyle
yak›n ilgilenebilmesi ve gelifltirmesi amac›yla mali katk›da bulun-
mas› istenemez.

Ücretli avukat ne kiflisel müvekkil gelifltirebilir ne de olufltura-
bilir. ‹fl akdinin uyguland›¤› dönemde sadece kendisine tevdi edi-
len dosyalar› 

takip etmesi ve görevlendirildi¤i resmi ifller ve adli yard›mla il-
gilenmesi gerekir.

Formasyon

Ortak veya ücretli avukat›n bir zorunlulu¤u ve hakk› olan mes-
lek ahlak› e¤itimi ve mesleki e¤itimi, büronun yerine getirmesi ge-
reken görevlerdendir.

Bu mesleki ve meslek ahlak› e¤itiminin mali karfl›l›¤› olmaks›-
z›n çal›flt›¤› büro taraf›ndan ortak veya ücretli avukata verilmifl ol-
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mas› gerekir.

Ortak avukat›n büro d›fl›nda takip etmeyi diledi¤i formasyon
dönemlerini bu dönemlerin bafllang›c›ndan en geç bir ay önce ça-
l›flt›¤› büroya haber vermesi gerekir.

Uzmanlaflma

Ortak veya ücretli avukat›n bir uzmanlaflma elde edebilmesi
için  her formasyon dönemini takip etmesi amac›yla yeterli zaman
verilmelidir.

Ortak veya ücretli avukat 27 kas›m 1991 tarihli Kararnamenin
88. madde hükümleri çerçevesinde uzmanlaflmak isterse,  belirle-
nen sözleflmeye dayal› flartlarda elde etmeye çal›flt›¤› uzmanlaflma
veya uzmanlaflmalar alan›nda çal›flt›¤› büronun ifl verme gayreti
içinde olmas› gerekir.  

Staj ve ö¤renimi yar›da b›rak›p ayr›lan avukat

Büro taraf›ndan finanse edilen ve büronun d›fl›nda verilen bir
formasyondan yararland›ktan sonra sözleflmesine son vermeye ka-
rar veren ortak veya ücretli avukat›n ilke olarak bundan ötürü ken-
disinden bir tazminat talep edilemez.

Bununla birlikte al›nan formasyon,  süresi ve maliyetinden ötü-
rü istisnai bir özellik arzederse böyle bir tazminat sözleflmeye da-
yal› olarak öngörülebilir.. Bu durumda ortak veya ücretli avukat bu
talep afl›r› nitelikte ise bu tazminattan bir indirim isteyebilecektir.
Daha sonraki mesleki faaliyetinde özgürce çal›flmas›na  bir engel
teflkil edecek nitelikteyse tümünün ortadan kald›r›lmas›n› talep
edebilecektir.

Tazminat al›nan formasyondan sonra en fazla iki y›ll›k bir süre
içinde istenebilecektir.

Adli yard›m görevi ve resen görevlendirme, vekalet ücretinin,
ayl›k ücretin ve gelirin geri verilmesi

Ortak avukat

* Geri verilecek ücret

Ortakl›k sözleflmesinde öngörülen geri verilecek ücret Birlik ta-
raf›ndan belirlenen asgari seviyenin daha alt›nda olamaz.
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* Adli yard›m ve resen görevlendirme ücreti

Adli yard›m görevi ve resmi görevi için ödenen bedeller ortak
avukat›n kendisine aittir.

* Hastal›k

Ayn› takvim y›l› içinde sa¤l›k sebebi nedeniyle ifle gelmeyen or-
tak avukat, gerek Baro arac›l›¤›yla kollektif olarak ödenen gerek
kiflisel olarak ödemek durumunda oldu¤u gün olarak hesap edi-
len sigorta primleri kesildikten sonra her zamanki ücretini en faz-
la iki ay boyunca al›r.

* Do¤um

Hamile orta¤›n, do¤um nedeniyle en az on iki hafta boyunca
ortakl›¤›na ara vermek hakk› vard›r. Bu on iki haftal›k süreyi ken-
di tercihine göre, ancak do¤umdan sonra asgari alt› hafta olmak
flart›yla, do¤umdan önce veya sonra kullanabilir. 

Hamile ortak on iki haftal›k izin süresinde Baronun kollektif ve-
ya bireysel zorunlu kesintileri kesildikten sonra mutad ücretlerini
al›r.

Ücretli avukat

Toplu sözleflmede asgari ücret ve anal›k ve hastal›k izin flart-
lar› önceden tesbit edilir.

‹fl akdinde toplu sözleflmede öngörülen asgari ücrete ilaveten
adli yard›m ve resmi görev tazminatlar›n›n da ödenece¤i öngörü-
lebilir.

Çal›flma zaman›n›n d›fl›nda gerçekleflen gözalt› tazminatlar›n›n
özel bir hesapta muhafaza edilece¤i de ifl akdinde kararlaflt›r›labi-
lir.

‹fl akdinde özel koflul yoksa , ücretli avukat taraflar aras›nda
kararlaflt›r›lan ücret ve kamu yarar› güden görevlerinde do¤rudan
haketti¤i tazminatlar›n ikisini birden tahsil eder.

Daha sonra baflka bir kuruluflta çal›flma hakk›

Daha sonra baflka bir  kuruluflta çal›flma özgürlü¤ünü s›n›rla-
yan her özel koflul yasakt›r.
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Sözleflmenin sona ermesini takip eden iki y›l zarf›nda ortak ve-
ya sözleflmeli avukat çal›flt›¤› büronun bir müvekkilinin vekaletini
almadan önce, daha önce çal›flt›¤› büroyu bu durumdan haberdar
etmesi gerekecektir.

Buradaki müvekkil sözcü¤ünden eski ortak veya ücretli avukat-
la ifl akdinin yürürlükte oldu¤u süre zarf›nda temas kurmufl bir
müvekkil anlafl›lmal›d›r.

Eski ücretli veya ortak avukat›n her tür haks›z rekabette bulun-
mamas› gerekir.

14.4 Sözleflmenin sona ermesi

Ortak avukat

‹fl akdinin sona erdi¤i anda ayr›lan orta¤›n lehine bir anlaflma
yoksa, saptanan zamandan iki ay önce taraflardan herbiri di¤erini
haberdar ederek ortakl›k sözleflmesini sona erdirebilir.

Süre may›s, haziran, temmuz aylar›ndan birinde bafllarsa bu
süre üç aya ç›kar.

Bu süreler befl y›l›n sonundan itibaren iki kat›na ç›kar›l›r.

Mesleki kurallara aç›kça ciddi bir ayk›r›l›k varsa bu süreler ge-
çerli de¤ildir.

Bu süre deneme döneminde sözleflmenin sona ermesi duru-
munda sekiz gündür.

Sözleflmenin sona ermesinin ihbar›ndan daha önce, kullan›l-
mam›fl olan ücretli izin süreleri ihbardan sonra kullan›labilecektir.

Gebeli¤in bildirildi¤i tarihten itibaren bafllay›p do¤um nedeniy-
le sözleflmenin ask›ya al›nd›¤› dönemin sonuna kadar ortakl›k söz-
leflmesi gebelik durumuna ba¤l› olmayan mesleki kurallarda ciddi
bir kusur d›fl›nda sona erdirilemez.

Ücretli avukat

‹flten ç›karma hakk› özellikle afla¤›daki biçimde fleklen ve esa-
sen ücretli avukata uygulan›r: önceden görüflülmesi, sözleflmenin
sona erdirilmesinin gerçek ve ciddi nedeninin kan›tlanmas›, iflten
ç›kar›lman›n nedenlerini gösteren bir yaz› vs...

Toplu sözleflme, iflten ç›karma tazminat› ve önceden yaz›l› bil-
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dirim konusunda ifl akdinin sona erdirilmesi koflullar›n› düzenler.

‹hbarnameden muaf durumlar

Önceden yaz›l› bildirim yap›lmas›ndan veya ihbar›n gerçeklefl-
tirilmesinden muafiyet, taraflar›n onay›n› gerektirir ve 14.4.3. mad-
denin hükümlerine engel teflkil etmez.

Sözleflmenin sona ermesinden sonra ikametgah gösterme

Sözleflmesel iliflkinin kesilmesinin nedeni ne olursa olsun or-
tak veya ücretli avukat yeni çal›flma flartlar›n› Birli¤e bildirinceye
kadar en fazla üç ayl›k bir süre için ayr›ld›¤› büroyu resmi adres
olarak gösterebilir.

Bu süreden sonra bile posta ile gelen evraklar› kendisine nor-
mal olarak gönderilir ve yeni telefon veya posta adresleri kendisi-
ni bu eski bürodan arayanlara iletilir.

14.5 Uyuflmazl›klar›n çözümü

Ortak veya ücretli avukat›n kay›tl› bulundu¤u (staj listesine ve-
ya levhas›na) yerin Baro Baflkan› ister ücretli, ister ücretsiz olan
ortakl›k sözleflmesinin sona ermesi veya yerine getirilmesi nede-
niyle do¤an anlaflmazl›klara bakmaya yetkilidir.

Ortak avukat

Baro Baflkan› zorunlu uzlaflt›rma hükümleri çerçevesinde mü-
dahale etti¤i takdirde muhtemelen avukatlar›n›n da haz›r bulundu-
¤u oturumda haz›r bulunan taraflar› dinler.

El koymas›ndan itibaren üç ay içinde görüflünü aç›klar.

Anlaflmazl›k devam ediyorsa, Baro Baflkan› taraflara hakeme
baflvurmalar›n› tavsiye eder.

Ücretli avukat

27 kas›m 1991 tarihli Kararnamenin 142. ve devam› maddeleri
ifl akdindeki anlaflmazl›klar›n düzenlenmesini öngörmektedir.

Taraflardan biri veya di¤eri taraf›ndan sevkedilen bu anlaflmaz-
l›klar›n çözümü  Baro Baflkan›n›n yetkisi dahilindedir.

Baro Baflkan›n›n kararlar› 27 kas›m 1991 tarihli Kararname-
nin15/2 ve 16. maddelerinde yaz›ld›¤› gibi istinaf mahkemesine gö-
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türülebilir.

Baro Baflkan›n›n baflvurma tarihinden itibaren alt› ay içinde ka-
rar vermesi gerekir. Aksi halde istinaf mahkemesine gidilir.

Ücret ad› alt›nda ödeme yap›lmas›n› emreden Baro Baflkan›n›n
kararlar›, son üç ayl›k hesaplanm›fl ücretin ortalamas› esas al›na-
rak azami dokuz ayla s›n›rl› kalmak flart›yla teminat mahiyetinde
hukuki yapt›r›m› olan ödeme kararlar›d›r.

Di¤er kararlar›n bir üst mahkemeye sevki talebi yoksa asliye
mahkemesi baflkan› taraf›ndan uygulanabilirli¤ine karar verilebilir.

Acil durumlarda Baro Baflkan› bir taraf›n talebi üzerine, bir ih-
tilaf›n mevcudiyetini ispatlayan veya ciddi bir itiraza yol açmayan
her tür tedbiri alabilir. 

Ciddi bir itiraz›n mevcudiyetinde bile gerekirse koruyucu ted-
birler alabilir veya gerekli tedbirleri yerine getirebilir, isterse yak›n
bir zarar› önleyebilen tedbirler veya aç›kça haks›z bir kargaflay› so-
na erdirmek için tedbirler alabilir.

Acil durumda, el koydu¤u ay içinde karar vermek zorundad›r.
Aksi halde  birinci istinaf mahkemesi baflkan›na gidilir. 

14.6.P. Stajyer avukat 27 kas›m 1991 tarihli Kararnamenin 77.
maddesiyle öngörülen pedagojik amaçl› fiili bir  çal›flmay› bir y›l›
aflmayan bir süre boyunca gerçeklefltirilebilir.

- bir noterin yan›nda,

- yabanc› bir baroya kay›tl› bir avukat›n nezdinde,

-hesap bilirkiflisinin veya denetmenin bürosunda,

-istinaf mahkemesinin veya asliye mahkemesinin savc›l›¤›nda

-bir kamu kurumunun veya uluslar aras› bir örgütün veya en az
hukuk alan›nda yap›tlar veren üç hukukçuyu çal›flt›ran bir kuru-
mun adli veya finans servisleri nezdinde.

Bu son varsay›mda staj listesinden ç›kar›lmas›n› isteyebilir, ak-
si halde, Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan resen karar verilebilir.

Her fleye ra¤men 27 kas›m 1991 tarihli Kararnamenin 77. mad-
desiyle öngörülen staj çal›flmalar›na kat›labilecektir.
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Öte yandan 77. maddenin hükümlerinde gerçeklefltirilen peda-
gojik amaçl› fiili çal›flmas›n› ispatlamas› üzerine bir y›l› aflamayan
bir süre için meslekten uzaklaflm›fl olmas›na ra¤men bu çal›flmas›
staj çal›flmalar› olarak say›lacakt›r.

UYGULAMA VE GRUPLAR

BAfiLIK III

UYGULAMA VE GRUPLAR

Madde 15 ‹kincil  bürolar

15.1 Tan›mlama

‹kincil büro as›l bürodan farkl› ve devaml›l›k arzeden mesleki
bir mekand›r.

Ortaklar›ndan birinin levhaya kay›t oldu¤u yerde ve flirketin
ana  merkezinin d›fl›nda Barolar aras› bir flirket taraf›ndan tesis
edilen kurulufl, 31 aral›k 1971 tarihli kanunun 8-I maddesi anlam›n-
da ikincil büro de¤ildir. 

15.2 ‹lkeler

Fransa’da ya da yabanc› bir ülkede, bir veya daha fazla say›da
ikincil büro aç›l›fl› de¤iflik 31 aral›k 1971 tarihli kanunun 8.II mad-
desi hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, meflrudur. 

‹kincil büronun as›l faaliyet gösteren mesleki büronun genel
flartlar›na uymas› ve fiili bir çal›flmaya uygun olmas› gerekir.

15.3 ‹kincil büronun aç›l›fl›

‹kincil bir büro açmay› arzu eden avukat›n ba¤l› bulundu¤u Bir-
lik Yönetim Kuruluna bunu bildirmesi gerekir. Ayn› flekilde kapa-
t›lmas›n› da bildirmek zorundad›r.

Fransa’da bulunan büro

Avukat›n büro açmay› düflündü¤ü yerdeki yetkili Baronun Bir-
lik Yönetim Kurulundan izin talebinde bulunmas› gerekir.

‹zin talebinin, mesleki çal›flmas›n› icra etme flartlar›n› teyit
eden ikincil büronun ba¤l› bulundu¤u Baronun Birlik Yönetim Ku-
rulunun izin verece¤i nitelikte tüm unsurlar› ve özellikle ikincil bü-
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roda çal›flan avukatlar›n isimlerini kapsamas› gerekir.

‹zin talebinin ikincil büroda çal›flan ortak avukatlar›n ortakl›k
sözleflmelerinin ve ücretli avukatlar›n ifl akitlerinin bir kopyas›n›
da kapsamas› gerekir. Talep ikincil büronun ba¤l› bulundu¤u Ba-
ronun Birlik Yönetim Kuruluna ve bizzat kendi Birlik Yönetim Ku-
ruluna iadeli taahhütlü mektupla yollan›r veya makbuzla elden ve-
rilir.

Talebin al›nmas›nda itibaren üç ay içinde ikincil büronun ba¤-
l› bulundu¤u  Baronun Birlik Yönetim Kurulu karar verir. Üç ay
içinde yan›t gelmezse izin verilmifl say›l›r. Bu konuda avukat ikin-
cil bürosunun fiili aç›l›fl›n› ikincil büronun ba¤l› bulundu¤u Baro-
nun Birlik Yönetim Kuruluna ve bizzat kendi Barosunun Birlik Yö-
netim Kuruluna bildirmek zorundad›r.

Ayn› flekilde ikincil büronun ba¤l› bulundu¤u Baro ile aras›nda
meydana gelen her zorlu¤u ve büronun kapan›fl› da dahil olmak
üzere, ikincil bürosundaki her de¤iflikli¤i Barosunun Birlik Yönetim
Kuruluna bildirmek zorundad›r.

Yabanc› ülkede aç›lan büro

Avukat›n talebinin al›nmas›ndan itibaren üç ay içinde karar ver-
mesi gereken as›l Barosunun Birlik Yönetim Kurulundan ön izin ta-
lebinde bulunmas› gerekir. Üç ay içinde yan›t gelmezse izin veril-
mifl say›l›r.

Yabanc› ülkede faaliyetlerini kaplayan hukuksal sorumlulu¤un
güvencesinin varl›¤›n› ve baflka bir Baroya ba¤l› olma durumunda
talebinin meflrulu¤unu do¤rulayan bütün belgeleri kendi Birlik Yö-
netim Kuruluna verilmelidir.

Avukat›n gerekirse büro açmay› düflündü¤ü ülkenin yetkili ma-
kam›ndan izin verilmesini talep etmesi gerekir.

Avukat›n büro açmay› düflündü¤ü yerde yetkili olan Baronun
Birlik Yönetim Kurulundan söz konusu devletin yetkili makam›n›
anlamak gerekir.

15.4 Reklam

Faaliyet gösterece¤i ikincil bir büro açmak için izin alan avukat
antetli ka¤›d›nda ve reklam›na izin verilen her durumda bunu be-
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lirtebilir.

15.5 Aidat

Fransa’da ikincil bir büro açmas›na izin verilen avukat bürosu-
nun yetkisi d›fl›nda olan ikincil büronun ba¤l› bulundu¤u Baronun
Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenen y›ll›k aidat› ikincil bü-
ronun ba¤l› bulundu¤u Baroya ödeyecektir.

15.6 Disiplin

Avukat ikincil büro bünyesindeki mesleki faaliyeti için Birli¤i-
nin disiplin kararlar›na tabi kal›r.

Vekalet ücretlerine iliflkin ihtilaflar avukat›n üye oldu¤u Baro
Baflkan›n›n yetkisi dahilindedir.

Avukat›n ikincil bürodaki faaliyetleri için, 27 kas›m 1991 tarihli
Kararnamenin 16. maddesi hükümlerine uygun olarak istinaf›
mümkün  bir kararla , aç›l›fl iznini ona veren ikincil büronun ba¤-
l› bulundu¤u Baronun iç yönetmeli¤ine uygun olmas› gerekir.

Madde 16 – a¤lar ve di¤er anlaflmalar

Niteli¤i – aç›l›m› – izni

16.1 A¤›n tan›m›

‹flbu metnin uygulanmas› için bir veya birden çok avukat ve bir
baflka mesle¤in her tür üyesi veya kurum aras›nda, flimdiki veya
gelecekteki  müvekkillerinin say›s›n› artt›rmak ve/veya ek hizmet-
lerde bulunmay›  kolaylaflt›rmak amac›yla uzun süreli bir menfaat
ortakl›¤› kurarak resmi veya gayr› resmi meslekler aras› bütün ör-
gütlerin yurt çap›nda örgütlenmesini oluflturur.

Afla¤›daki kriterlerin en az›ndan birinin varl›¤› halinde böyle bir
menfaat birli¤inin mevcudiyeti var say›l›r:

- bir ad›n veya ay›rt edici logo, flekil gibi her tür iflaretin ortak
kullan›m›, 

- birçok meslek dal›yla ifltigal eden üyelerden her birinin veya
grubun tan›t›m belgelerinin kullan›m› ve/veya yay›m›,

- bir bölüflüme veya elde edilen kazan›mlar›n veya maliyetin
paylafl›m›na veya ücretlerin yeniden dengelenmesine yol açan do-
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layl› veya dolays›z çal›flma biçimlerinin Fransa’da veya yabanc› ül-
kede varl›¤›,

- mesle¤in icra edilmesinde belirli bir etkiye sahip olabilecek
ortaklafla veya ortak olarak iflletme araçlar›n›n kullan›m›,

- karfl›l›kl› talimatlara ba¤l› dikkate de¤er say›da ortak müvek-
killerin varl›¤›,

- teknik, mali veya marketing iflbirli¤i anlaflmas›

16.2 ‹lkeler

Avukat›n veya a¤›n üyesi olan avukatl›k bürosunun, a¤›n çal›fl-
mas›n›n avukatl›k mesle¤inin temel ilkelerine zarar vermemesini
güvence alt›na almas› gerekir. Avukat veya büronun özellikle
25.8.1972 tarihli 72-785 no.lu Kararnamenin 1. maddesindeki bü-
ro d›fl›nda ifl teklifi  hakk›ndaki 31.12.1971 tarihli 71-1130 no.lu ka-
nunun 64-4 maddesi hükümleri ile ve reklam hakk›ndaki
27.11.1991 tarihli 91-1197 no.lu Kararnamenin 161. maddesininkiler
ile yasaya ayk›r› bir davran›flta bulunmam›fl olmas› gerekir. Aksi
halde a¤dan çekilmesi gerekir.

16.3 Unvan

Bir a¤›n üyesi olan avukat›n mesleki uygulamas› ve a¤a dahil
olan di¤er mesleki uygulamalar aras›nda kamuoyunda rahats›zl›k
yaratmamaya dikkat etmesi gerekir.

Bir a¤›n üyesi olan avukat›n bu a¤›n ad›ndan baflka  bir de flir-
ket ad›na veya unvana sahip olmas› ve kullanmas› gerekir.

Kamuya eksiksiz bilgi vermek amac›yla, a¤la ilgisini belirtmesi
gerekir.

16.4 Çerçeve

Avukat, sadece, bu konuda say›lan veya say›lmayan bir kuru-
lufl taraf›ndan uygunlu¤unun kontrol edildi¤i bir a¤a, avukatlar›n
etik anlay›fl›na ortak bir eti¤i kabul eden bir meslek ahlak› kural-
lar›na ba¤l› serbest meslek çal›flanlar›n›  münhas›ran kapsarsa ka-
t›labilir.
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16.5 Uyuflmazl›klar

Bir a¤›n üyesi olan avukat, direk olarak veya bir baflkas›n›n
arac›l›¤›yla, ticari karakter tafl›yan tüm faaliyetler ile avukatl›k
mesle¤inin ifas›n›n uyuflmazl›¤› ilkesine iliflkin 27 kas›m 1991 ta-
rihli 91-1197 no.lu Kararnamenin 111 a) maddesi hükümlerine göre
yasaya ayk›r› bir davran›fl içine girmemelidir.

Bir a¤›n üyesi olan avukat, müvekkili kabul etse bile, a¤a üye
bir baflkas›, özellikle hesap denetmeni olarak veya benzer s›fatla,
bir yabanc› hukuka tabi  olsun veya olmas›n  ayn› müvekkilin he-
saplar›n› kontrol ediyorsa veya onay mercii ise, müvekkiline yar-
d›m edemez.

Daha genel olarak, bir avukat üyelerinden baz›lar›n›n afla¤›da-
ki tür flirketlerden vekalet ücreti ald›klar› bir a¤a kat›lamaz:

• bir baflka üyenin hesaplar›n› kontrol etti¤i  bir flirket,

• ister önceki f›krada sözü edilen bir flirketin ister ba¤l› bulun-
du¤u flirketler grubunun üyelerinin hisse sahibi, kontrolör veya
yönetici oldu¤u gerçek veya tüzel kifliler.

16.6 fieffafl›k 

Avukatlar›n veya a¤›n üyesi avukatl›k bürolar›n›n a¤›n, ekono-
mik, mali veya  hukuki yap›lar›n›n tamam› hakk›nda Birli¤i bilgi-
lendirmifl olmalar› ve ortakl›¤a ait dokümanlar veya anlaflmalar›n
tamam›n› flirket merkezinin ba¤l› oldu¤u Birli¤e vermeleri gerekir.
Hangi ülke veya ülkeler olursa olsun ve buna uygulanan kanun ne
olursa olsun, afla¤›daki hususlar sözkonusudur: 

• hem farkl› üyeleri olan a¤›n genel flemas›, hem de  a¤›n üye-
leri aras›ndaki ifl ortakl›¤› anlaflmalar›,  

• yukar›da belirtilen anlaflmalar›n ve farkl› üyeler taraf›ndan ya-
p›lan görevlerin neler oldu¤unu belirten özet aç›klama

• a¤›n üyelerinin yapt›¤› meslekler ve mesleklerin k›sa tan›m›;

• üyelerin listesi;

• a¤›n karar organlar›n›n tan›m›; 

gerekti¤inde, ülke olarak örgütlenmeyi ( Fransa’da a¤a kat›lan
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farkl› meslekten olanlar›n nas›l örgütlendikleri), meslek olarak
uluslar aras› alanda örgütlenmeyi (farkl› ülkelerdeki avukatlar›n
nas›l örgütlendikleri) ve  uluslar aras› örgütlenmeyi belirleyen ka-
rar organlar›n›n flemas›. 

farkl› karar organlar›n›n;  seçim flekli, vekalet ve fiili yetkileri.

* masraflara, harçlara, ve elde edilen kazan›mlara kat›l›m flek-
linin tan›m›:

a¤a oluflturan farkl› meslekten olanlar›n Frans›z avukatl›k bü-
rosunun finansman›na nas›l kat›ld›klar› (dolayl› veya dolays›z)
(örn: öz varl›klar, ödünç paralar, hizmetler için aidatlar,  avukatl›k
bürosundan beklenen görevlerin finansman›n› bir taraf›n yüklen-
mesi) ve, karfl›l›kl› olarak, Frans›z avukatl›k bürosunun A¤› olufltu-
ran farkl› meslektekilerin finansman›na nas›l kat›ld›klar›;

Frans›z avukatl›k bürosunun ortaklar›n›n a¤›n di¤er üyelerinin
kazan›mlar›na dolayl› veya dolays›z nas›l ortak oldu¤u (örn: özel-
likle dan›flman sözleflmeleri fleklindeki hizmet flirketleri üzerinden
kazan›mlara kat›lma pay›, ifltiraklerin parasal  de¤erlendirilmesi,
emeklilik sistemleri).

* baflvuruya iliflkin usuller ve veri taban›na  dahil edilen bilgi-
lerin tan›m›

* meslek ahlak› kurallar›na uygun iç kontrolü sa¤lamak için or-
taya konan tedbirlerin tan›m› (örn:   ç›kar çat›flmas›, ba¤›ms›zl›¤a
zarar gelmesi riski, di¤er üyelerin pasif olarak menfaat sa¤lamas›-
na engel olma yollar›)

16.7 Ç›kar çat›flmas›

Avukat mesleki kimli¤ine  uygun olmayan ve ç›kar çat›flmalar›-
n›n gözetilmesine dikkat edilmeyen bir a¤a kat›lamaz. Ç›kar çat›fl-
malar›na iliflkin kurallara uyulmas› tek avukatl›k bürosu düzeyin-
de de¤il a¤›n bütününde dikkate al›n›r.

Bir a¤›n üyesi avukat genel olarak afla¤›dakileri yapamaz:

a) a¤›n bir baflka üyesi, ayn› davada sözkonusu müvekkilinin
hasm›na veya daha genel olarak onunla ç›kar çat›flmas› durumun-
da olan herkese yard›m ediyorsa veya böyle bir çat›flman›n ciddi
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bir riski varsa bu durumda, avukat taraf›ndan usulüne uygun bi-
çimde bilgilendirilmifl müvekkilinin kabulü d›fl›nda, müvekkiline
yard›m edemez,

b) a¤›n üyelerinden herhangi biri taraf›ndan bir baflka müvek-
kilin davalar› hakk›ndaki bilginin haks›z bir biçimde bir di¤erinin
aleyhine oldu¤u  takdirde, müvekkilinin  davas›n› kabul edemez.

16.8 Meslek s›rr›

A¤lar›n üyeleri olan avukatlar›n, a¤›n tüm üyelerinin meslek s›r-
r› kurallar›na uygun davrand›¤›n›, nezdinde faaliyet gösterdi¤i Bir-
li¤in Baro Baflkan›n›n her talebinde ispatlayabilmesi gerekir.

16.9 Ba¤›ms›zl›k

A¤›n çal›flmas› avukat›n ba¤›ms›zl›¤›na zarar vermemelidir.

Afla¤›daki hususlar özellikle ba¤›ms›zl›¤a dolayl› veya dolays›z
olarak zarar verir:

a) Fransa’da veya yabanc› ülkede avukat olmayanlar ile ücret-
lerin yeniden dengelenmesine veya parasal bir bölüflüme veya el-
de edilen kazan›mlar›n paylafl›m›na yönelik çal›flma biçiminin ka-
bul edilmesi,

b) avukat›n hiyerarflik iliflkiyi veya görevlerini yaparken mesle-
¤i avukatl›k olmayanlar taraf›ndan hiyerarflik bir denetimi kabul
etmesi.

Bir a¤a üye avukat verdi¤i hizmetin faturaland›r›rken iflin be-
delinin, gerçek de¤eri göstermesine dikkat etmelidir.

"Avukat" ifadesi; yabanc› bir baronun avukatlar›n› veya kendi
ülkelerinde buna eflde¤er olan bir unvana sahip olanlar› kapsar.

16.10.P Uygulama Gruplar›

Uygulama Gruplar› flunlard›r:

-mesleki adi flirket (SCP Kanunu ve SCP Kararnamesi)

-her tür serbest meslek kuruluflu (SEL Kanunu, SEL Kararname-
si ve I. Bafll›k – 16.4.7.P paragraf›)

-ifltirak flirketi, (SEL Kanunu, bafll›k II)

-yabanc› bir kanunun etkisiyle oluflturulmufl gruplar, (Kanunun
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XIII 50. maddesi) 

-ortakl›k, (Kanunun 7. ve Kararnamenin 124 ila 128. maddeleri
-16.14.7.P. paragraf›) 

Unvan veya ad seçimi, temel ilkelere s›k›ca ba¤l› olarak Uygu-
lama Gruplar›n› belirten metinler göz önünde tutularak yap›l›r.

-barolar aras› uygulama grubu

-s›n›r ötesi gruplaflma

Uygulama Grubunda olan veya bireysel çal›flan, Baroya üye
avukatlar, sonuçlar›na gerekirse ortaklafla katlanabilmeyi kapsa-
yan uluslararas› grup anlaflmalar›n› A.B. üyesi devletlerde çal›flan
avukatlar ile yapabilirler. Bu anlaflmalar›n geçerlili¤i önceden Bir-
lik Yönetim Kurulunun onay›na sunulmas›na ba¤l›d›r.

Bu anlaflmalar Kararnamenin 201. maddesi anlam›nda hangi ül-
kenin olursa olsun avukat niteli¤ine sahip olmayan gerçek veya
tüzel kiflisinin buyru¤u alt›nda bulunan avukatlar ile akdedilemez.

Paris’te çal›flan tüm avukatlar›n s›n›r ötesi böyle bir grubun
üyesi olarak, Birlik levhas›na kay›tl› olmas› gerekir. Paris’te çal›fl-
mayan avukatlar›n Fransa’da verilen bütün hizmetler için Baronun
meslek ahlak› kurallar›na uymas› gerekmektedir.

Bir s›n›r ötesi grup anlaflmas›n›n onay›n› talep eden avukatlar
s›n›r ötesi grup anlaflmas›n› oldu¤u kadar, bu anlaflman›n üyesi
avukatl›k bürolar›n›n yap›lar›ndaki de¤iflikliklerle ilgili her bilgiyi
de bundan dolay› Birlik Yönetim Kuruluna kendili¤inden vermek
zorundad›r.

16.15.5.P. maddesinin son f›kras› hükümleri s›n›r ötesi grupla-
ra da uygulan›r.

16.11.P. Ekonomik Gruplar

Ekonomik Gruplar afla¤›da s›ralanm›flt›r:

- ekonomik adi ortakl›k (SCP Kanununun 36. maddesi)

- ekonomik ç›kar grubu,

- Avrupa ekonomik ç›kar grubu,

- gruplanm›fl bürolar anlaflmas›
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- ulusal organik iletiflim anlaflmas›,

- uluslar aras› organik iletiflim anlaflmas›,

- yukar›da 16.4. maddeye uyulmas›nda ulusal veya uluslar ara-
s› bir a¤a kat›lma konusunda sahip olunan flirket kurallar› veya
anlaflmalar› 

Ekonomik Gruplar›n tek amac› üyelerinin mesleki çal›flmalar›n›
gelifltirmek ve kolaylaflt›rmakt›r; çal›flmalar› üyelerinin ekonomik
çal›flmalar›na ba¤l› olmal›d›r ve bu çal›flmalara göre sadece yar-
d›mc› bir karaktere sahip olabilir. Ekonomik Grup avukatl›k mes-
le¤ini bizzat kendisi icra edemez. Bir Ekonomik Gruba ifltirak Te-
mel ‹lkelere sayg› gösterilmesini gerektirir. Ekonomik Grup üyesi
avukatlar kendi aralar›nda ç›kar çat›flmas› durumunda Uygulama
Grubu üyesi avukatlarla ayn› kurallara tabidirler.

Bir Ekonomik Grubun her üyesinin, yukar›da 10.4. maddenin 5.
f›kras› hükümlerine uymas› ve kendisini üçüncü kiflilere karfl› bir
Uygulama Grubunun üyesi gibi tan›tmaktan kaç›nmas› gerekir.  

-kiralama ve kiraya verme

16.12.P Bir Uygulama Grubuna veya bir Ekonomik Gruba kat›-
l›m

16.12.1.P. Bir Gruba kat›l›m›n genel kurallar›

Gruplar tek bir hukuki konuyla ilgilenirler.

Her Grubun kuruluflunun yaz›l› bir belgeye sahip olmas› gere-
kir : Ana sözleflme veya tüzük

Yaz›l› belgenin yoklu¤u, Temel ‹lkelere uyulmad›¤› anlam›na
gelir. Mesleki kurallar ve yasalara da ayk›r›l›k teflkil eden bu du-
rum, disiplin cezas› çekilmesi gereken bir durumu gibi de¤erlendi-
rilir. Bir Grup oluflturma amac› güden bütün sözleflmeler veya tü-
züklerin, böyle tüzük  veya sözleflmenin her de¤iflikli¤inde yap›l-
d›¤› gibi Birlik Yönetim Kuruluna sunulmas› gerekir. Uyar›dan ön-
ce (de¤ifliklik durumunda 

oldu¤u gibi) tüzü¤ün veya sözleflmenin orijinalinin bir kopya-
s›n›n, gerekti¤inde reklam›n yasal formalitelerinin tamamland›¤›n›
gösteren belgeler nas›l veriliyorsa Birlik sekreterine o flekilde he-
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men verilmesi gerekir. Ortaklar veya Grup üyelerinin listesinin her
de¤iflikli¤inin Birlik Yönetim Kuruluna sunulmas› gerekir. Son ola-
rak Bir Grup oluflturan anlaflman›n  feshi, bozulmas› veya yürür-
lükten kald›r›lmas›n›n veya bir Grubun da¤›lmas› veya tasfiye edil-
mesinin Birlik sekreterine tebli¤ edilmesi gerekir.

Grup sözleflmesinde yönetimde görevlendirilen kiflilere verilen
yetkiler kesin bir biçimde ve eksiksiz olarak belirtilir.

Taraflar›n, Grubun yapmas›n›n yasak olmad›¤›,  yönetme göre-
vi verilen kiflilerin yetkilerini aflan ifllemleri onaylanmas› için gere-
ken iflleri, meslek kurallar› ve yasal hükümlere uygun davranarak.
düzenlemesi gerekir. (üyelerin celbi, oybirli¤i ve nisap flartlar› ….)

Grup üyelerinin ödemekle yükümlü olduklar› miktar›n artt›r›l-
mas› (ve özellikle tüm teminatlar›n verilmesi) sadece üyelerin oy-
birli¤iyle kabul edilebilir veya karar verilebilir. 

16.12.2.P. Grup hakk›nda bilgi edinme                       

Bir gruba dahil olmadan önce hangi flartlarda olursa olsun
yeni üyenin Grupla ilgili önemli tüm bilgiyi ve özellikle adli ve ida-
ri durumunu, mali durumunu, Grubun taahhütleri ve merkezleri
hakk›nda bilgi almas› gerekir.

Bir Grubun her üyesi her zaman bilgi alabilir ve Gruba iliflkin
tüm belgelerin kopyas›n› edinebilir.

16.12.3.P. Gruptan kendi iste¤iyle ayr›lma

Gruba uygulanmas› olas› yasal veya mesleki kurallar›n›n uygu-
lanmas›na zarar vermeksizin bir üyenin kendi iste¤iyle bir Gruptan
ayr›lmas›  için en az alt› ay önceden yaz›l› olarak bildirmesi gere-
kir. Sözleflmedeki bu sürenin k›salt›lmas› için Grup üyelerinin ve-
ya  tüzü¤ünde öngörülen ço¤unlu¤a sahip  üyelerin yaz›l› kabulü
gerekir. Yaz›l› bildirim süresi boyunca ve Grup üyelerinin farkl› bir
ortak yaz›l› kabulü d›fl›nda, ayr›lan kifli bu yükümlülükler cari ta-
ahhütlerle s›n›rl› oldu¤undan  Gruba karfl› –özellikle mali- bütün
sorumluluklar› devam eder. 

16.13.P. Sorunlar

Avukatlar ile ba¤l› bulunduklar› Grup aras›ndaki sorunlar afla-
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¤›daki V. bafll›¤›n hükümlerine  uygun olarak oluflan Baro Baflka-
n›n›n hakemli¤ine sunulmas› gerekir.

16.14.P. Baz› Gruplara özel hükümler

16.14.1.P. Kiralama ve alt kiraya verme

Tüm ortak hizmetlerin haricinde bir avukat›n mal sahibi veya
kirac› oldu¤u ifl yerinin bir k›sm›n› baflka bir avukata, kiralama, ve-
ya alt kiraya vermesine, medeni hukuk kurallar› ve nezaket ilkele-
ri içinde izin verilir.

Her halükarda kira sözleflmesinin Birlik sekreterine iletilmesi
gerekir ve alt kiralama durumunda as›l sözleflmenin de eklenmesi
gerekir.

16.14.2.P. Gruplaflm›fl bürolar

Gruplaflm›fl büro anlaflmas› avukatlar›n iflyerlerinin kullan›m›n›
paylaflmay› ve ayn› zamanda sözü edilen iflyerinin kullan›m›na ka-
t›lan ortak mal ve hizmetler  üzerinde karfl›l›kl› hak ve yükümlü-
lükleri düzenlemeyi kabul etti¤i bir anlaflmad›r.

Yasal bir konu için ayn› ifl yerlerinde faaliyette bulunan kifliler
aras›nda birçok gruplaflm›fl büro anlaflmas› yap›ld›¤› takdirde , bir
anlaflmay›  imzalayanlar›n di¤er anlaflmalar›n her birinin kopyas›-
n› almas› gerekir. Anlaflman›n özel ve ortak taraflar› belirtmesi, or-
tak harcamalar› belirlemesi, her birinin vergisel pay›n› tayin etme-
si ve revizyon flartlar›n› öngörmesi gerekir.

Ortak hizmetler ve mallar›n yönetimini yüklenen kifli veya kifli-
lerin yetki ve statüsü ile örgütün kurallar›n›n  anlaflma ile belirlen-
mifl olmas› gerekir.

Gruplaflm›fl büro anlaflmas›n› imzalayanlar›n ortak harcamalar›-
n›n özel bir muhasebesini tutmalar› gerekir.

Ortak harcamalar, konvansiyonu imzalayanlar ad›na aç›lm›fl ol-
mas› gereken ortak hesab›n borcuna yaz›l›r.

Her birinin ortak harcamalara kat›l›m›, bakiyesinin sürekli art›
olmas› gereken  ortak hesaba para yat›rma ile gerçekleflir.

Muhasebenin tutulmas›, hesaplardan sorumlu kiflinin atanma-
s›, Grubun di¤er  üyelerinin bu durumdan haberdar edilmesi flekil-
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lerinin konvansiyonda bulunmas› gerekir.

Ayn› flekilde konvansiyonun hesap toplamlar›, avanslar, süre-
ler vs…olarak bütün hesap hareketlerinin  ihtiva etmesi gerekir.

Hesaplar›n sorumlusu gruplaflm›fl büroya özgü mali zorunluluk-
lar› yerine getirmek için, özellikle KDV bak›m›ndan, bir vekalet al›r.

Hiçbir durumda belirtilen vekaletin böyle bir defter tutma kar-
fl›l›¤›nda kiflisel mali veya vergisel yükümlülü¤ünü herhangi bir fle-
kilde artt›rmamas› gerekir.

‹mzalayanlardan biri taraf›ndan taahhütlerine uyulmamas› ve
özellikle vergisel pay›n›n ödenmemesi disiplin cezas› konusu olur.

16.14.3.P. Ekonomik Ç›kar Gruplar› ("G.I.E.") ve Avrupa Ekono-
mik Ç›kar Gruplar› ("G.E.I.E.")

G.I.E., özellikle Kararnamenin 201. maddesinde an›lan kifliler
ile yasal bir statüye veya kurallara tabi hukuki veya serbest bir
mesle¤i icra eden münhas›ran gerçek veya tüzel kiflilerden olufl-
muflsa avukatlar bir G.I.E.ye kat›labilirler.

Fransa’da oldu¤u gibi Avrupa Birli¤i üyesi devletlerden birinde
bulunan G.E.I.E. üyesi avukat, hem mesle¤i ile ilgili yapt›¤› ifller-
de, hem de G.E.I.E. nezdindeki çal›flmalar›nda da Baronun meslek
ahlak› kurallar›na ba¤l› kal›r.

Bir G.I.E.ye veya bir G.E.I.E.ye kat›lmak isteyen avukat bu ka-
t›lma arzusunu  mesleki sorumlulu¤unu garanti alt›na alan güven-
lik flirketine haber verdi¤ini ve bu durumda sorumlu olmad›¤›n›
kan›tlamak zorundad›r.

Birlik Yönetim Kuruluna sunulmufl olan bu güvenlik sözleflme-
sinin bir nüshas›n› ve ayn› zamanda G.I.E. veya G.E.I.E. nin kuru-
lufl sözleflmesini Baro Baflkan›na vermesi gerekir.

Baroya kay›tl› bir avukat›n kat›ld›¤› G.I.E. veya G.E.I.E.aras›nda-
ki sözleflmenin mali kaynaklar›n ortaya konulmas›ndan do¤an tüm
güçlükleri çözümlemek için arabuluculuk veya hakemlik hükmünü
ihtiva etmesi gerekir.

16.14.4.P. Ortakl›k

Ortakl›¤›n tüzel kiflili¤i yoktur. fiirket merkezi üyelerinin çal›fl-



256 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

malar›n faaliyet gösterdi¤i mahalde bulunur..

31aral›k 1971 tarihli 71-1130 no.lu Kanunun 8. maddesine göre,
bu ortakl›k  bir avukat arac›l›¤›yla ve avukat›n baroya kay›tl› oldu-
¤u yerde bulunan bir mahkeme nezdinde vekillik yapabilir.

Bir avukat ne birden çok ortakl›¤a girebilir ne de dahil olma-
d›¤› bir Uygulama Grubu içinde faaliyet gösterebilir. 

Stajyer avukatlar bir ortakl›¤a kat›labilirler.

Yasal ve meslek kurallar›na uygun hükümlerle, ‹ç Yönetmelikle
ve teamüllerle uyuflmad›¤› belirtilen ve  avukata yasaklanan an-
laflmalar, ortaklar ad›na yap›lamaz. 

Ortakl›kta faaliyet gösteren avukatlar k›dem s›ras›na göre lev-
haya kaydolurlar. 

19 aral›k 1989 tarihli 89-906 say›l› Kanunun uygulanmas›yla or-
taklaflman›n bir veya birçok üyesi taraf›ndan ikincil bir büronun
aç›l›fl› ortaklaflma statüsünde öngörülen flartlarda karara ba¤lan›r.

Ortak avukatlardan her birinin ortaklaflma içindeki haklar› kifli-
seldir ve devredilemez.

16.14.5.P. Ulusal organik iletiflim konvansiyonu

Baroya kay›tl› bir avukat›n bir baflka Frans›z Barosunun levha-
s›na kay›tl› bir avukat ile düzenli mesleki iliflkileri resmilefltirmek
istedi¤i takdirde Baro Baflkan›n›n önceden iznine tabi "ulusal or-
ganik iletiflim" denilen bir konvansiyon düzenlemesi  gerekir. Böy-
le bir konvansiyon  ilgilinin ad›n›n  arkas›nda veya önünde "ileti-
flim" kelimesi, anlaflma yapan ortaklar›n  antetli ka¤›d› üzerinde
ad›n›n ve iletiflim adresinin gösterilmesini, ücretsiz olarak,  karfl›-
l›kl› müvekkiller gönderilmesini kapsayan bir iflbirli¤ini göz önün-
de bulundurur. 

Böyle bir konvansiyon ikincil bir büronun kurulmas› veya bir
Uygulama Grubu ile bir tutulmas›na izin veren hükümlerden olu-
flamaz.

16.14.6.P. Avukatlar aras› a¤lar

Baroya kay›tl› avukatlar veya Uygulama Gruplar› di¤er Barola-
r›n avukatlar› veya Uygulama Gruplar› ile a¤lar oluflturabilirler ve-
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ya afla¤›daki flartlara göre böyle a¤lar›n üyeleri olabilirler:

Avukatlar a¤› sadece avukatl›k mesle¤i yapan münhas›ran ger-
çek veya tüzel kiflilerden oluflturulmufl bir Ekonomik Gruptur. 

Hem çok yanl› bir konvansiyon, hem 1 temmuz 1901 tarihli ka-
nunla düzenlenmifl bir Ortakl›k statüsü fleklinde olabilen a¤› olufl-
turan anlaflma  16.12.1.P. maddesinde öngörülen onay usulüne ta-
bidir.

Avukatlar a¤›n›n konusu sadece afla¤›daki çal›flmalar› içerebi-
lir:

- mesleki faaliyete mali kaynaklar›n ortaklafla konulmas›

- ortak bir formasyon ve bu formasyonun niteli¤inin denetimi,

- ortak bir belgeleme,

- a¤›n kimli¤ini gösteren bir isme uygun düflen bir ortak logo:
Bir logoyu kullanan avukatl›k flirketinin veya Uygulama Grubunun
ad› veya bir unvan ile  antetli ka¤›t üzerinde kullan›ld›¤› takdirde
üçüncü kiflilerin kafalar›nda bir kar›fl›kl›k yarat›lmaks›z›n, aral›kl›
olarak yer almas› gerekir. 

- ortak bir reklam ;  (Ekonomik Grubun prensiplerinden farkl›
olmak ve yukar›da 10. madde ile belirlenen prensiplere ve  Temel
‹lkelere uyulmas› kayd›yla).

Yapt›¤› avukatl›k a¤›n›n kurucu sözleflmesi veya reklam› , a¤›n
bir Uygulama Grubuna benzemesine olanak sa¤layan iddia veya
hükümleri içeremez.

16.14.7.P. Serbest avukatl›k flirketi

Serbest avukatl›k flirketi (SEL) kanunla belirlenen flartlarda
avukatl›k mesle¤ini bizzat kendisi yapar.

Stajyer bir avukat ne s›n›rl› sorumlu bir SELin veya sermayesi
paylara bölünmüfl komandit bir SELin müdürü olabilir ne de direk-
tuvar kurulu veya yönetim kurulu baflkan›, anonim formunda bir
SELin direktuvar üyesi veya genel müdürü olarak atanabilir.

Bir SEL bünyesinde mesle¤i ica eden ve stajyer avukat veya
avukatlar bir SEL.in hisse senedine veya paylar›n ço¤unlu¤una sa-
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hip olamaz.

Bir ortak taraf›ndan bir SEL.in emrine tahsis edilen mebla¤lar
s›n›rl› olup bu durum 23 temmuz 1992 tarihli 92 704 no.lu Karar-
nameyle düzenlenmifltir.

Grup bünyesinde çal›flan veya çal›flmayan bir SEL.in ortaklar›
aras›nda ç›kan ç›kar çat›flmas›, kendi aralar›nda uygulanan kural-
lara tabidir.

16.15.P. Barolar ve yabanc› avukatlarla iliflkiler

16.15.1.P. Avrupa Birli¤i üyesi devletlerden birinde arada bir
yap›lan  mesleki çal›flmalar

Kararnamenin 200 ve 201. maddelerinde belirtildi¤i gibi yaban-
c› bir avukata yard›m eden veya onunla birlikte hareket eden Ba-
ronun avukat›n›n, Fransa’da avukatlar›n mesleki çal›flmalar› ile Ba-
ronun avukat›n›n ‹ç Yönetmelik  hükümlerine ve Fransa’da avukat-
lar›n mesleki çal›flmalar› ile teamüllerini düzenleyen yasal  hüküm-
ler ve mesleki kurallara uyulmufl olmas›na dikkat etmesi gerekir. 

Kararnamenin 158. maddesi hükümlerinden ayr› olarak ar›zi
olarak bir mesleki çal›flma yapm›fl olan yabanc› avukat›n Baro
Baflkan› nezdinde mesleki niteli¤ini Avrupa mesleki kimlik kart›n›
göstererek kan›tlamas› gerekir.

Disiplinle ilgili alanda, Kararnamenin 201 ve 203.maddelerinde
belirtilen çal›flmalar› Baronun bir avukat›n›n yard›m›/deste¤i ile
Baronun yetkisi içinde veya bu yetkinin d›fl›nda, ar›zi olarak icra
eden yabanc› avukata karfl› Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

Disiplin dosyas› yabanc› avukat›n Barosuna derhal iletilir.

Baroya kay›tl› avukat her devlet taraf›ndan kabul edilen mev-
zuatla belirlenmifl flartlarda ve ulusal veya Avrupa meslek ahlak›
ilkelerine uyum içinde, ar›zi olarak mesleki bir çal›flmay› Avrupa
Birli¤i üyesi devletlerden birinde yapabilir. 

Baro Baflkan›n›n Avrupa Birli¤i üyesi devletlerden birinde ar›zi
olarak mesleki çal›flmada bulunurken Baroya kay›tl› bir avukat›n
karfl›laflaca¤› sorunlar› zorunlu olarak ele almas› gerekir. Dahas›,
A.B. üyesi devletlerden birinin avukat› taraf›ndan Fransa’da ar›zi



259Paris Barosu ‹çtüzü¤ü

olarak yap›lan mesleki çal›flmalar nedeniyle Baroya kay›tl› bir
avukat  ve yabanc› bir avukat aras›nda meydana gelen tüm sorun-
lar› da ele al›r.

16.15.2.P. Yabanc› avukatlar›n Baroya kayd›

Birlik levhas›na kaydolmak isteyen yabanc› avukatlar›n Karar-
name ve kanun taraf›ndan öngörülen özellikle Kararnamenin 93
ve 103. ve Kanunun 11 ve 50. maddeleriyle ilgili flartlar› tafl›mala-
r› gerekir.Kendilerinden hangi belgelerin istendi¤ini ö¤renmek
amac›yla Birlik sekreteri ile temasa geçmeleri gerekir.

Kay›tl› avukat, mesleki çal›flmalar› konusunda Baronun meslek
ahlak›na tabi olacakt›r. A.B. nin di¤er ülkelerinde bürosu  olsa bi-
le Baronun meslek ahlak› kurallar›na tabi olacakt›r.

16.15.3.P. Uluslar aras› organik iletiflim konvansiyonu ve ulus-
lar aras› a¤lar

Uluslararas› organik iletiflim konvansiyonu

A.B. devletlerinde olsun veya olmas›n Baroya kay›tl› bir avukat
yabanc› bir baroda kay›tl› bir avukat ile düzenli mesleki iliflkileri
resmilefltirmek isterse, Baro Baflkan›n›n önceden iznine tabi
"uluslar aras› organik iletiflim" denilen bir konvansiyonu düzenle-
mesi gerekir.

Uluslar aras› organik iletiflimleri  yukar›da 16.14.5.P.maddesin-
de amaçlanan ulusal organik iletiflim yönetim biçimini uygular.

Avukatlar›n uluslararas› a¤›

Baroya kay›tl› Uygulama Gruplar› veya avukatlar A.B. devletle-
rinde olsun olmas›n yabanc› Barolarda kay›tl› avukatlar veya Uy-
gulama Gruplar› ile a¤lar oluflturabilir veya böyle a¤lar›n üyesi ola-
bilir.

Uluslar aras› a¤lar, yukar›da 16.14.6.P. de belirtilen ulusal a¤-
lar yönetim biçimini uygular.

Bir Grup çerçevesinde Baroya kay›tl› avukatlar›n yabanc› avu-
katlar ile çal›flmas›

Baroya kay›tl› avukatlar bir taraftan avukat olmayan ücretli ni-
teli¤inde tüm yabanc› hukuk bilgini çal›flt›rma yetkisi,, di¤er taraf-
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tan formasyonlar›n› sa¤lamak için yabanc› avukatlara Kararname-
nin 84. maddesiyle sunulan olanaklar sakl› kalmak kayd›yla, ya-
banc› avukatlar hangi flekilde olursa olsun Baro kay›tlar›n› yapt›r-
mam›fllarsa Fransa’da yerleflmifl yabanc› avukatlar ile Fransa’da bir
Grup çerçevesinde çal›flamazlar.

16.15.4.P. A.B.ne dahil birçok baronun avukatlar› aras›nda s›n›r
ötesi gruplaflmalar

Baroya kay›tl› bireysel olarak veya Uygulama Grubu bünyesin-
de çal›flan avukatlar, AB üyesi bir devlette oturan avukatlar ile ge-
rekirse kazan›mlar›ndan ortak yararlanmay› kapsayan s›n›r ötesi
gruplaflma konvansiyonu yapabilir.

Böyle olmakla birlikte bu konvansiyon Kararnamenin 201.
maddesi anlam›nda hangi ülke olursa olsun avukat niteli¤i olma-
yan bir gerçek veya tüzel kiflinin emri alt›nda bulunan avukatlar
ile akdedilemez.

S›n›r ötesi böyle bir grup üyesi olan Paris’te oturan bütün avu-
katlar›n Birlik levhas›na kay›t olmas› gerekir. Paris’te oturmayan-
lar Fransa’da verdikleri bütün hizmetler için Baronun meslek ahla-
k› kurallar›na uymalar› gerekmektedir.

S›n›r ötesi bir grup konvansiyonunun onay›n› talep eden avu-
katlar›n, kendi s›n›r ötesi grup konvansiyonunda oldu¤u kadar bu
anlaflman›n taraf› olan avukatl›k bürolar›n›n tüzüklerinde de yap›-
labilecek de¤ifliklikler hakk›ndaki tüm bilgileri Birlik Yönetim Ku-
ruluna kendili¤inden vermeleri gerekir.

Yasal hükümler veya özel meslek kurallar› ve özellikle ortakl›-
¤a iliflkin haklar sakl› kalmak kayd›yla meslekten olmayan gerçek
veya tüzel kifliler taraf›ndan mesleki çal›flman›n dolayl› veya do-
lays›z  denetlenmesi nas›l yasaksa mesle¤e d›fl sermayenin kat›l›-
m› da öyle  yasakt›r.

16.15.5.P. AB.nin içerisinde s›n›r ötesi çal›flmalarda avukatlara
uygulanabilir meslek ahlak› kurallar›

AB.içinde s›n›r ötesi çal›flmalar›nda, avukatlar, afla¤›da 19 mad-
dede ortaya konan ve Avrupa Ortak Barolar Konseyinin temsilcile-
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ri taraf›ndan 28 ekim 1988 tarihinde kabul edilen AB avukatlar›n›n
meslek ahlak› Yasas› hükümlerine tabidirler.

Madde 17 – Barolar aras› Uygulama Gruplar›

17.1 fiekil

Barolar aras› Uygulama Gruplar› farkl› barolara üye avukatlar
aras›nda oluflturulmufl flirket veya ortakl›¤a benzer görünümdedir.

17.2 Vekil olma

Barolar aras› grup bu mahkemenin yetki alan›nda bulunan ba-
roya kay›tl› üyelerden birinin arac›l›¤›yla her mahkeme nezdinde
vekillik eder.

17.3 Kay›t

Barolar aras› uygulama gruplar›, flirket merkezinin ba¤l› oldu-
¤u Birli¤inin levhas›na ve ad› geçen   grubun avukatlar›n›n nezdin-
de vekil olarak faaliyet gösterebildikleri barolardan her birinin lev-
has›n›n ekinde kay›tl›d›rlar.

17.4 ‹fl akdi

Ücretli avukatlar›n ifl akdi ücretli avukatlar›n nezdinde kaydol-
du¤u Birlik Yönetim Kuruluna iadeli taahhütlü mektupla gönderi-
lir veya makbuz karfl›l›¤› teslim edilir.

17.5 Çat›flma

Çat›flma durumunda ücretli avukat›n üye oldu¤u Baronun Bir-
lik Yönetim Kurulu sadece grup merkezinin ba¤l› oldu¤u Birlik Yö-
netim Kurulunun görüflünü ald›ktan sonra karar verebilir.

17 6 Muhasebe defteri kontrolü

Muhasebe denetimleri barolar aras› grubun merkezinde ger-
çeklefltirilir.

Madde 18 – Barolar aras› uyuflmazl›klar›n çözüme ba¤lanmas›

Farkl› barolar›n avukatlar› aras›nda meydana gelen bir uyufl-
mazl›k karfl›l›kl› Baro Baflkanlar›n›n anlaflmas›yla çözülemezse Ba-
ro Baflkanlar› üçüncü bir Baro Baflkan› seçerler.

Uyuflmazl›k üç Baro Baflkan›n›n veya kurul olarak yer alan ve-
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ya Baflkanlar›n  karfl›l›kl› yetkili k›ld›¤› kiflilerin ortak karar›yla çö-
zülecektir.

‹lgili Baro Baflkanlar› al›nan karar›n uygulanabilirli¤ine dikkat
edeceklerdir.

Avrupa Barolar›n›n Dan›flma Konseyi taraf›ndan 1988 y›l›nda
Strasbourg’da kabul edilmifl olan ve metni afla¤›da bulunan  Mes-
lek Ahlak› Yasas› 1998 y›l›nda Lyon’da yeniden gözden geçirilmifl-
tir.

22 Mart 1977 tarihli 77-249 no.lu talimatla belirlenen bu kural-
lar Avrupa Birli¤i avukatlar›n› ilgilendirilir.

Frans›z avukatlar›n›n bu yasaya tabi  olmay› aç›kça kabul eden
bir Baroya ad› geçen avukatlar›n, üye olmalar› kayd›yla, Avrupa
Birli¤inin s›n›rlar› içinde veya d›fl›nda yer alan Avrupa Birli¤inin di-
¤er avukatlar› ile iliflkilerinde, Fransa Cumhuriyeti ülke topraklar›
d›fl›nda, Avrupa Birli¤inde adli ve hukuki çal›flmalar›nda yasa hü-
kümlerini uygulamalar› gerekir.

Bu iliflkilerde, di¤er kurallar d›fl›nda afla¤›da bulunan Avrupa
Meslek Ahlak› Yasas›n›n 19.5.3.maddesi ile belirlenen ve Avrupa
Birli¤i üyesi ayn› Devletin barolar›n›n yetkisi içinde olmayan mes-
lektafllar aras› iletiflime iliflkin kurallar uygulan›r.

‹letiflim biri Frans›z barosuna, di¤eri sadece Avrupa Birli¤inin
Frans›z olmayan bir baflka barosuna münhas›ran üye Frans›z va-
tandafl› iki avukat aras›nda karfl›l›kl› olarak yap›l›rsa yine yukar›da
belirtilen kurallar onun için de geçerlidir.

19.1.  Girifl

19.1.1 Avukatl›k görevi

Adalete sayg› üzerine kurulu bir toplumda, avukat›n önemli bir
görevi vard›r. Görevi sadece bir vekaletin kanun çerçevesinde ya-
salara uygun yerine getirilmesi de¤ildir. Ayn› zamanda bir hukuk
devletinde avukat, adalet için ve hak ve özgürlükleri savunma gö-
revinin oldu¤u dava sahipleri için de gereklidir. Avukat hem mü-
vekkilinin dan›flman› hem de savunman›d›r.

Görevi, afla¤›da say›lan flah›s ve makamlara karfl› bazen zahi-
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ren çeliflkili görünümde olan çok say›da ödev ve sorumluluk yük-
ler:

- müvekkiline,

- avukat›n nezdinde müvekkilini temsil etti¤i veya yard›mda
bulundu¤u mahkemeler ve di¤er makamlara,

- genel olarak mesle¤ine ve özel olarak her meslektafl›na,

- kendini hasretti¤i kurallara sayg›yla ba¤l›, serbest ve ba¤›m-
s›z olan bu meslek devlete ve di¤er güçlere karfl› insan haklar›n›n
korunmas›nda bafll›ca zorunlu bir araç oldu¤u için kamuya.

19.1.2 Meslek ahlak› kurallar›n›n niteli¤i

19.1.2.1 Meslek ahlak› kurallar› özgür iradeleriyle kabul edilmifl,
toplumun düzen içinde yaflamas› için gerekli oldu¤undan, avukat
taraf›ndan görevinin do¤ru bir flekilde yerine getirilmesini güven-
ce alt›na almaya çal›fl›r. Avukat taraf›ndan bu kurallara uyulmama-
s› disiplin cezas›na yol açar.

19.1.2.2 Her baronun kendi geleneklerinden do¤an, kendine
özgü, özel kurallar› vard›r.  Kurallar, örgüte ve üye devletteki mes-
leki çal›flma alan›na, adli ve idari usullere ve ulusal mevzuat hü-
kümlerine uyarlan›r. Onlar› ortadan kald›rmak ne mümkündür ne
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arzu edilendir ne de kifliye elveriflli olmayan kurallar genellefltiril-
meye çal›fl›l›r.

Her baronun özel kurallar› yine de ayn› de¤erlere baflvurur ve
ço¤u zaman ortak bir temel ilkeyi belirler.

19.1.3 Kanunun amac›

19.1.3.1 Avrupa Birli¤inin ve Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun
yay›lmas›n› tesisi  ve Avrupa Ekonomik Toplulu¤una dahil olan
avukat›n s›n›r ötesi çal›flmas›n›n yo¤unlaflt›r›lmas›, hangi baroya
üye olursa olsun, s›n›r ötesi çal›flmalar› için Avrupa Ekonomik Top-
lulu¤unun her avukat›na uygulanabilir ortak kurallar›n kamu yara-
r› gözetilerek tespitini gerekli k›lmaktad›r. Böyle kurallar›n belir-
lenmesi özellikle 22 mart 1977 tarihli 77/249 no.lu yönergenin 4.
maddesi ile öngörüldü¤ü gibi iki ülke  meslek ahlak› kurallar›n›n
uygulanmas›ndan do¤an sorunlar› azaltmak içindir.

19.1.3.2 CCBE bünyesinde birleflen, avukatl›k mesle¤ini temsil
eden örgütler, 

- Avrupa Birli¤inin ve Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun bütün
Barolar›n›n ço¤unlu¤unun inanc›n›n ifadesi gibi bugünden itibaren
tan›nmas›n›,

Madde 19 – Avrupa Birli¤i Avukatlar›n›n Meslek 
Ahlak› Yasas›

‹Ç‹NDEK‹LER
19.1 G‹R‹fi
19.1.1 Avukatl›k görevi
19.1.2 Meslek ahlak› kurallar›n›n niteli¤i
19.1.3 Kanunun amac›
19.1.4 fiah›s itibariyle uygulama alan›
19.1.5 Konu itibariyle uygulama alan›
19.1.6 Tan›mlar
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19.2 GENEL ‹LKELER
19.2.1 Ba¤›ms›zl›k
19.2.2 Güven ve ahlaki dürüstlük
19.2.3 Meslek s›rr›
19.2.4 Di¤er Barolar›n meslek ahlak› kurallar›na uyulmas›
19.2.5 Uyuflmazl›klar
19.2.6 Kiflisel reklam
19.2.7 Müvekkilin menfaati
19.2.8 Müvekkile karfl› avukat›n sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas›

19.3. MÜVEKK‹LLER ‹LE ‹L‹fiK‹LER
19.3.1 Müvekkil ile iliflkinin bafllang›c› ve sonu
19.3.2 Ç›kar çat›flmas›
19.3.3 Sonuca ifltirak etme anlaflmas›
19.3.4 Vekalet ücretlerinin belirlenmesi
19.3.5 Vekalet ücretleri ve masraflarla ilgili avans ödemesi
19.3.6 Avukat olmayan bir kifli ile vekalet ücretinin paylafl›lmas›
19.3.7 Davan›n bedeline uygun çözüm ve yasal yard›mdan
faydalanma
19.3.8 Müvekkilin paralar›
19.3.9 Mesleki sorumluluk sigortas›

19.4. YARGI ORGANLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LER
19.4.1 Adli çal›flmaya uygulanabilir meslek ahlak› kurallar›
19.4.2 Duruflmalar›n karfl›l›kl› olmas›
19.4.3 Hakime sayg›
19.4.4 Yan›ltmaya elveriflli veya yanl›fl anlamaya yol açan bilgiler
19.4.5 Benzer görevleri yapan kiflilere veya hakemlere uygulanmas› 
19.5. AVUKATLAR ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER
19.5.1 Meslektafll›k
19.5.2 AB. üyesi farkl› ülkelerdeki avukatlar aras›nda iflbirli¤i
19.5.3 Avukatlar aras› iletiflim
19.5.4 Tavsiye ücreti
19.5.5 Has›m taraf ile ba¤lant›ya girme
19.5.6 Avukat›n de¤ifltirilmesi
19.5.7 Mali sorumluluk
19.5.8 Genç avukatlar›n yetifltirilmesi
19.5.9 AB. üyesi birçok üye devletin avukatlar› aras›ndaki 

uyuflmazl›klar



266 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

- Avrupa Birli¤inin ve Avrupa Ekonomik Toplulu¤u avukatlar›-
n›n s›n›r ötesi  çal›flmalar›na ulusal usullere ve/veya AET.nin usul-
lerine göre en k›sa sürede uygulanabilir k›l›nmas›n›,

- uyumlu hale getirilerek  yay›lmas› amac›yla ulusal meslek ah-
lak› kurallar›n›n yeniden gözden geçirilmesi s›ras›nda dikkate al›n-
mas›n› temenni eder.

Ayr›ca mümkünse ulusal meslek ahlak› kurallar›n›n iflbu Kanu-
nun kurallar›na uygun bir flekilde yorumlanmas›n› da temenni
eder. 

‹flbu Kanunun kuralar› s›n›r ötesi çal›flmalara uygulanabildi¤i
takdirde, avukat, ba¤l› oldu¤u Baronun kuralar›na ve Baronun ku-
rallar›n›n iflbu Kanunun kurallar›na uygun oldu¤u ölçüde tabi ka-
lacakt›r

19.1.4 fiah›s itibariyle uygulama alan›

Afla¤›daki kurallar Avrupa Birli¤i ve Avrupa Ekonomik Toplulu-
¤unun avukatlar›na 22 mart 1973 tarihli 77/249 no.lu yönergesiy-
le belirtildi¤i gibi uygulanacakt›r.

19.1.5 Konu itibariyle uygulama alan›

Yaln›z ulusal çerçevede uygulanabilir meslek ahlak› kurallar›n›n
uyumlu hale getirilerek yay›lmas› için özen göstermekten baflka bu
bölümden sonraki kurallar Avrupa Birli¤inin içindeki ve Avrupa
Ekonomik Toplulu¤unun içindeki avukatlar›n s›n›r ötesi çal›flmala-
r›na uygulanacakt›r. S›n›r ötesi çal›flmayla kastedilen;

(a) bir baflka üye devletin avukat› ile tüm mesleki iliflkiler,

(b) bir baflka üye devlette avukat›n çal›flmalar›d›r. (Avukat o ül-
kenin vatandafl› olmasa bile)

19.1.6 Tan›mlar

‹flbu Kanunun kurallar› içinde, bu bölümden sonraki aç›klama-
lar afla¤›dakileri ifade eder:

"Geldi¤i yer" üye devlet, avukat›n üye oldu¤u Baronun bulun-
du¤u üye devlet anlam›na gelir.

"Konuk olunan" üye devlet, avukat›n s›n›r ötesi bir çal›flma
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yapt›¤› di¤er tüm üye devletler anlam›na gelir.

"Yetkili makam" ilgili üye devletin makamlar›n›, mesleki ve/ve-
ya ahlaki kurallar› belirlemek için ve avukatlar›n disiplin denetim-
lerini yapmak için yetkili kurumlar› veya mesleki örgütleri ifade
eder.

19.2 Genel ilkeler

19.2.1 Ba¤›ms›zl›k

19.2.1.1 Avukattan beklenen görevlerin çoklu¤u, avukata her
türlü bask›dan uzak tam bir ba¤›ms›zl›k sa¤lar. Özellikle kendi ç›-
karlar›ndan veya d›fl etkilerden do¤an bu ba¤›ms›zl›k adalete gü-
ven için oldu¤u kadar hakimin tarafs›zl›¤› için de gereklidir. Avu-
kat›n ba¤›ms›zl›¤›na gelecek her türlü tehlikeyi bertaraf etmesi ve
müvekkillerin, hakimin veya üçüncü kiflilerin hofluna gitmek için
meslek ahlak›n› ihmal etmemeye özen göstermesi gerekir.

19.2.1.2 Dan›flma hizmeti, dostluk için veya kiflisel ç›karlarla
veya bir d›fl bask›n›n etkisi alt›nda verilmiflse, avukat taraf›ndan
müvekkiline verilen bu dan›flman›n  gerçek bir de¤eri olmad›¤›n-
dan, bu ba¤›ms›zl›k di¤er adli ifller için oldu¤u gibi, hukuki çal›fl-
malar için de gereklidir. 

19.2.2 Güven ve ahlaki dürüstlük

Avukat›n namusu, dürüstlü¤ü, do¤rulu¤u veya aç›k yüreklili¤i
hakk›nda flüphe durumunda güven iliflkisinden söz edilemez. Avu-
kat için bu geleneksel nitelikler mesleki zorunluluklardand›r.

19.2.3 Meslek s›rr›

19.2.3.1 Mesleki s›r, müvekkilinin s›rlar›n› ö¤renen ve bundan
sonra da ö¤renecek olan  bir avukat›n görevinin do¤as›ndan kay-
naklan›r. S›rr›n› söyleme güvencesi olmayan yerde güvenden söz
edilemez. Meslek s›rr› avukat›n bafll›ca temel hak ve ödevleri ola-
rak kabul edilir.

19.2.3.2 Avukat›n mesleki çal›flmas› çerçevesinde edindi¤i tüm
gizli bilgilerin, gizli kalmas› ilkesine uymas› gerekir.

19.2.3.3 Bu zorunluluk zamanla s›n›rl› de¤ildir. 

19.2.3.4 Avukat, mesleki çal›flmas›nda onunla ortak çal›flan ki-
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flilerin  ve personelinin meslek s›rr›na uymas›n› sa¤lar.

19.2.4 Di¤er barolar›n meslek ahlak› kurallar›na uyulmas›

Avrupa Birli¤i ve Avrupa Ekonomik Toplulu¤u hukuk kurallar›-
n›n uygulanmas›nda, bir üye devletin avukat› konuk oldu¤u üye
devletin barosunun meslek ahlak› kurallar›na uymak zorundad›r.
Avukat›n özel bir çal›flma yaparken tabi oldu¤u meslek ahlak› ku-
rallar› konusunda bilgi edinme görevi vard›r. 

CCBE.ye üye örgütler, her avukat›n sözü edilen sekreterya nez-
dinde bir kopya edinebilmeleri için CCBE.nin sekreteryas›na Mes-
lek Ahlak› Yasalar›n› vermek zorundad›r.

19.2.5 Avukatl›kla ba¤daflmama

19.2.5.1 Cezaland›rma veya beraat karar› verilmesine dolayl›
olarak kat›lma görevi olan  avukata uygun tarzda ve gerekli ba-
¤›ms›zl›kla çal›flmalar yapmas›na olanak verildi¤i dikkate al›nd›¤›n-
da baz› mesleklerin veya çal›flmalar›n yap›lmas› avukatl›k mesle¤i
ile ba¤daflmaz.

19.2.5.2 Konuk olunan üye devletin mahkemesi veya yetkili
makamlar›nda bir müvekkilini temsil eden veya savunma yapan
avukat, bu üye devlette avukatl›kla ba¤daflmayan iflleri yapamaz.
Bu konuda avukatlara uygulanan kurallara uymal›d›r.

19.2.5.3 Ticari bir çal›flma içinde veya avukatl›k mesle¤inin
farkl› bir çal›flmas› içinde direk olarak görev almak isteyen , ko-
nuk olunan  bir devlette oturan avukat, bu üye devlette avukatla-
ra uygulanan ba¤daflmazl›k kurallar›na kendisi de uymak zorunda-
d›r.

19.2.6 Kiflisel reklam

19.2.6.1 Avukat›n kiflisel reklam yapmas› ve yapt›rmas› yasak-
t›r.

Sadece ba¤l› bulundu¤u baronun kurallar› izin verdi¤i ölçüde
yapabilir ve yapt›rabilir.

19.2.6.2 ‹lgili avukat, var olan veya bu reklam›n izin verdi¤i ül-
ke s›n›rlar› içinde gelecekte var olabilecek müvekkillerini bilgilen-
dirmek için kiflisel reklam yapt›¤›n› ve bir baflka yerde bu yay›m›n
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engellendi¤ini ispatlad›¤› takdirde özellikle medyada kiflisel rek-
lam yapmas›na izin verilir.

19.2.7 Müvekkilin menfaati

Yasal ve meslek ahlak› kurallar› sakl› kalmak kayd›yla avuka-
t›n müvekkilinin menfaatlerini her zaman hatta kendi meslektafl›-
n›n menfaatlerine veya genel olarak mesle¤in menfaatlerine naza-
ran en iyi flekilde savunma zorunlulu¤u vard›r.

19.2.8 Müvekkiline karfl› avukat›n sorumlulu¤unun s›n›rland›r›l-
mas›

Geldi¤i yer üye devletin hukuku ve konuk oldu¤u üye devletin
hukuku izin verdi¤i ölçüde, avukat tabi oldu¤u Meslek Ahlak› Ya-
sas›n›n kurallar›na uygun olarak müvekkiline karfl› sorumlulu¤unu
s›n›rland›rabilir.

19.3 Müvekkiller ile iliflkiler

19.3.1 Müvekkil ile iliflkinin bafllang›c› ve sonu

19.3.1.1 Avukat, müvekkili temsil eden bir baflka avukat veya
yetkili bir mahkeme taraf›ndan görevlendirilmemiflse sadece mü-
vekkili taraf›ndan vekil edildi¤i takdirde harekete geçer.

Avukat›n, vekili oldu¤u makam›n veya kiflinin kimli¤inin, güç
ve yetkilerinin flüpheli oldu¤u ortaya ç›kt›¤› takdirde  bu kimli¤i,
bu yetkiyi ve bu güçleri bilerek,  sa¤duyulu olarak çal›flmas› gere-
kir.

19.3.1.2 Avukat h›zl› bir flekilde, ciddi olarak ve özenle müvek-
kilini savunur ve dan›flma hizmeti verir. Kendisine b›rak›lan göre-
vin sorumlulu¤unu kiflisel olarak üzerine al›r. Yüklendi¤i iflin geli-
flimini müvekkiline bildirir.

19.3.1.3 Avukat, ifle el atmak için gerekli yetkisinin olmad›¤›n›
biliyor veya bilmesi gerekiyorsa bu yetkiye sahip olan bir avukat
ile ortak çal›flarak bile, bir davay› yüklenmeyi kabul etmemesi ge-
rekir.

Avukat di¤er zorunluluklar göz önüne al›nd›¤›nda, h›zl› bir fle-
kilde ilgilenmesi olanaks›z ise bir davay› kabul edemez.

19.3.1.4 Bir davaya art›k devam etmeme hakk›n› kullanan avu-
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kat›n müvekkilin bir zarara maruz kalmamas› için en k›sa sürede
yerine bir meslektafl›n› bulabilece¤ini güvence alt›na almas› gere-
kir. 

19.3.2 Ç›kar çat›flmas›

19.3.2.1 Avukat, müvekkillerinin ç›karlar› aras›nda bir çat›flma
veya böyle bir çat›flman›n ciddi bir riski varsa ayn› davada bir mü-
vekkilinin dan›flman›, temsilcisi  veya savunman› olamaz.

19.3.2.2 Avukat›n, bir ç›kar çat›flmas› ortaya ç›kt›¤›, meslek s›r-
r›n› tutamama riski do¤du¤u veya ba¤›ms›zl›¤›n›n sars›lmas› riski
meydana geldi¤i takdirde ilgili bütün müvekkillerin ifllerini yap-
maktan vazgeçmesi gerekir.

19.3.2.3 Eski bir müvekkili taraf›ndan verilmifl gizli bilgilerin ih-
lal edilme  riski varsa veya eski müvekkilin ifllerinin avukat tara-
f›ndan bilinmesi haks›z tarzda yeni müvekkilin ifllerini kolaylaflt›r›-
yorsa, avukat, yeni müvekkilinin davas›n› kabul edemez.

19.3.2.4 Avukatlar grup olarak çal›flt›¤› takdirde 3.2.1 ila 3.2.3.
paragraflar tüm Gruba ve Grubun tüm üyelerine uygulanabilir.

19.3.3 Davada elde edilen sonuca ifltirak etme anlaflmas› 

19.3.3.1 Avukat davada elde edilen sonuca ifltirak etme biçi-
minde bir ücret sözleflmesinden yola ç›karak vekalet ücretleri be-
lirleyemez.

19.3.3.2 Sonuca ifltirak etme anlaflmas›, bir para, mal veya de-
¤erli ka¤›t miktar›na ba¤l› olan iflin sonucunda bir pay› avukata
vermeyi taahhüt eden, bu müvekkili ilgilendiren bir davan›n kesin
sonucunu beklemeden avukat ile müvekkili aras›nda geçen bir an-
laflmad›r. (Bu pay bir para, mal veya de¤erli ka¤›ttan ibarettir.)

19.3.3.3 Bu resmi bir tarife uygunsa veya avukat›n ba¤l› oldu-
¤u yetkili makam taraf›ndan kabul edilmiflse, avukat›n yüklendi¤i
davan›n de¤erine ba¤l› olarak vekalet ücretinin saptanmas›n› ön-
gören sözleflme, böyle bir ifltirak sözleflmesi de¤ildir.

19.3.4 Vekalet ücretlerinin belirlenmesi

19.3.4.1 Avukat›n vekalet ücreti ad› alt›nda istedi¤i miktar› mü-
vekkiline bildirmesi gerekir ve vekalet ücreti bedelinin hakkaniyet-
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li ve adil olmas› gerekir.

19.3.4.2 Avukat ve müvekkili aras›nda yap›lan yasaya ayk›r› bir
sözleflme d›fl›nda vekalet ücreti hesap fleklinin avukat›n ba¤l› ol-
du¤u Baronun kurallar›na  uygun olmas› gerekir. Ayr›ca avukat bir-
den çok Baronun üyesi ise, uygulanabilir kurallar, avukat ve mü-
vekkili aras›ndaki iliflkilerde en s›k ba¤lar›n mevcut bulundu¤u Ba-
ronun kurallar›d›r. 

19.3.5 Vekalet ücretleri ve masraflarla ilgili avans ödemesi

Avukat masraflar ve/veya vekalet ücretine mahsuben bir avans
verilmesini istedi¤i takdirde avans›n davan›n neden oldu¤u muh-
temel harcamalardan ve vekalet ücretinin makul bir rakam›ndan
fazla olmamas› gerekir. ‹stenen avans›n ödenmemesi halinde avu-
kat 19.3.1.4 maddesinin hükümlerine uymak kayd›yla davay› alma-
yabilir veya ald›¤› davadan çekilebilir.

19.3.6 Avukat olmayan bir kifli ile vekalet ücretinin paylafl›lma-
s›

19.3.6.1 Avukat›n ait oldu¤u üye devlet hukukunda bir kifli ile
bir avukat aras›nda bir ortakl›¤a izin verildi¤i durumlar d›fl›nda,
bundan sonraki hükümler sakl› kalmak kayd›yla avukat›n, avukat
olmayan bir kifli ile ücretlerini paylaflmas› yasakt›r. 

19.3.6.2 19.3.6.1. maddenin kural› ölen bir meslektafl›n›n mi-
rasç›lar›na veya bir meslektafl›n›n yerine geçen ancak daha sonra
istifa eden bir meslektafl›na avukat taraf›ndan ödenen karfl›l›k ve-
ya paralara uygulanmaz .

19.3.7 Davan›n bedeline uygun çözüm ve yasal yard›mdan
faydalanma

19.3.7.1 Avukat›n müvekkilinin sorununa iflin bedeline uygun
bir çözüm bulmay› her zaman denemesi gerekir ve bir anlaflma ko-
flullar›n› aramak veya davay› sonuçland›rmak için alternatif çözüm-
ler üreterek müvekkiline uygun zamanlarda tavsiyelerde bulunma-
s› gerekir.  

19.3.7.2 Müvekkil yasal yard›m alabilecek durumda oldu¤u tak-
dirde avukat›n bunu kendisine bildirme zorunlulu¤u vard›r.
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19.3.8 Müvekkilin paralar›

19.3.8.1 Herhangi bir avukat müvekkilinin veya üçüncü bir kifli-
nin hesab› için paray› (bundan sonra "müvekkil paralar›" olarak
an›lacakt›r).elinde tuttu¤u takdirde afla¤›daki kurallara uymak zo-
rundad›r. 

19.3.8.1.1 Müvekkil paralar› bir bankada aç›lan hesapta veya
devlet makamlar›  taraf›ndan kabul edilen benzer bir kurumda tu-
tulacakt›r. Bir avukat taraf›ndan al›nan bütün müvekkil paralar›n›n,
farkl› bir tahsis için müvekkilinin aç›k veya z›mni kabulü d›fl›nda,
böyle bir hesaba yat›r›lm›fl olmas› gerekir.

19.3.8.1.2 Müvekkil paralar›yla ilgili avukat›n ad›na aç›lan her
hesapta,  oraya yatan paralar›n avukat›n de¤il müvekkillerinin pa-
ralar› oldu¤unun belirtilmesi gerekir.

19.3.8.1.3 Avukat›n hesab›nda devaml› olarak en az›ndan avu-
katça tutulan müvekkil paralar›n›n tutar›na eflit miktarda para bu-
lundurmas› gerekir.  

19.3.8.1.4 Müvekkil paralar›n›n müvekkiline do¤rudan do¤ruya
veya müvekkil taraf›ndan kabul edilen flartlarda verilmifl olmas›
gerekir.

19.3.8.1.5 Mahkemenin buyru¤u veya aksi hukuk kurallar› ve
ödeme yapan kifliye müvekkilin aç›k veya z›mni kabul vermesi d›-
fl›nda afla¤›dakiler de dahil üçüncü bir kifliye müvekkil hesab›na
müvekkil paralar› vas›tas›yla gerçeklefltirilen tüm ödemeler yasak-
t›r.

(a) bir baflka müvekkile ait paralar ile bir müvekkili için veya
bir müvekkiline yap›lan ödemeler 

(b) avukat›n vekalet ücretlerinin önceden kesilmesi

19.3.8.1.6 Avukat kendisi taraf›ndan tutulan di¤er paralardan
müvekkil paralar›n› ay›rarak, müvekkil paralar› ile gerçeklefltirilen
bütün ifllemlerin aç›k ve eksiksiz listelerini tutar ve müvekkilinin
talebi halinde kendisine verir.

19.3.8.1.7 Üye devletlerin yetkili makamlar›  belirlenmifl kural-
lara sayg› gösterilmesini sa¤lamak için ve bu kurallar› ihlal eden-
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leri  cezaland›rmak için  müvekkil paralar›na iliflkin belgeleri, mes-
lek s›rr›n› koruyarak incelemeyi ve denetlemeyi kabul etmektedir.

19.3.8.2 Yukar›da 19.3.8.1 m.nin kurallar›na zarar gelmeksizin
ve bundan sonraki maddeler sakl› kalmak kayd›yla, bir baflka üye
devlette yap›lan mesleki bir çal›flma çerçevesinde müvekkil para-
lar›n› elinde bulunduran  avukat›n geldi¤i yer üye devlet barosu
taraf›ndan uygulanan müvekkil paralar›n›n emanet usulü ve muha-
sebesinin tutulmas› hakk›ndaki kurallara uymas› gerekir. 

19.3.8.3 Konuk oldu¤u üye devlette mesle¤ini yapan avukat,
konuk oldu¤u üye devlet ve geldi¤i yer üye devletin yetkili ma-
kamlar›n›n kabulü ile geldi¤i yer üye devletin kurallar›na uymak
zorunda olmaks›z›n sadece konuk oldu¤u üye devletin kurallar›na
uyabilir. Bu durumda , avukat, konuk oldu¤u üye devlette uygu-
lanan kurallara uydu¤unu müvekkillerine bildirmek için gerekli
tedbirleri almak zorundad›r.

19.3.9 Mesleki Sorumluluk Sigortas›

Avukat›n, çal›flmalar› yüzünden yüklendi¤i risklerin büyüklü¤ü-
nü ve niteli¤ini göz önüne alarak, makul bir s›n›r içinde mesleki
sorumlulu¤u için devaml› surette sigortal› olmas› gerekir.

19.3.9.2 Mesleki çal›flmalar›n› yapt›¤› konuk oldu¤u üye devlet-
te hizmet yükümlülü¤ü olan bir avukat afla¤›daki hükümlere tabi-
dir.

19.3.9.2.1 Avukat›n geldi¤i üye devlette uygulanan mesleki so-
rumlulu¤unu sa¤lamaya yönelik hükümleri yerine getirmesi gere-
kir.

19.3.9.2.2 Geldi¤i yer üye devlette böyle bir sigorta yapt›rmak
zorunda olan avukat, konuk oldu¤u üye  devlette mesleki çal›flma
yapt›¤› taktirde, bu sigortas›n›n konuk oldu¤u üye devlette yapt›-
¤› mesleki çal›flmas› s›ras›nda geçerli olmas› için alan›n› genifllet-
mesi gerekir.

19.3.9.2.3 Geldi¤i yer üye devletinin kurallar› avukat› böyle bir
sigorta sözleflmesi yapmaya zorlamad›¤› taktirde veya yukar›da
3.9.2.2 maddede belirtilen sigortan›n alan›n›n genifllemesine im-
kan vermedi¤i taktirde avukat›n yine de böyle bir sigortaya sahip
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olmas›n›n imkans›zl›¤› d›fl›nda , konuk olunan üye  devlette bulu-
nan müvekkillerine bu Devlette hizmet vermek için en az›ndan bu
Devletin avukatlar›na uygulanabilen eflde¤er bir ölçüde, mesleki
çal›flmalar› için kendini sigorta ettirmesi gerekir. 

19.3.9.2.4 Avukat›n bir önceki f›krada  geçen kurallara uygun
bir sigorta yapt›ramad›¤› durumlarda sigorta yapt›ramam›fl olma-
s›ndan dolay›  zarara maruz kalma riski olan müvekkillerini durum-
dan haberdar etmesi gerekir.                   

19.3.9.2.5 Konuk oldu¤u bir üye devlette çal›flan avukat konuk
oldu¤u veya geldi¤i üye devletin yetkili makamlar›n›n kabulü  ile
sadece konuk oldu¤u ülkede mesleki sorumluluk sigortas›na ilifl-
kin  kurallara uyabilir. Bu durumda avukat sigortas›n›n konuk ol-
du¤u üye devlettin kurallar›na uygun oldu¤unu müvekkillerine bil-
dirmek için gerekli tedbirleri almak zorundad›r.

19.4 Yarg› organlar› ile iliflkiler

19.4.1 Adli çal›flmaya uygulanabilir meslek ahlak› kurallar›

Bir üye devletin mahkemesinde haz›r bulunan veya böyle bir
mahkemedeki bir yarg›lamaya kat›lan avukat›n bu mahkemede uy-
gulanan meslek ahlak› kurallar›na kendisinin de uymas› gerekir.

19.4.2 Duruflmalar›n karfl›l›kl› olmas› 

Avukat›n her durumda duruflmalarda her iki taraf›n haz›r bulun-
ma niteli¤ine özen göstermesi gerekir. Örne¤in has›m taraf›n avu-
kat›na önceden bilgi vermeksizin bir dava konusunda bir hakim ile
temasa geçemez. Böyle yöntemlerin uygulanabilir usul kurallar›na
göre izin verildi¤i durumlar d›fl›nda, has›m taraf›n avukat›na  za-
man›nda iletmeksizin bir hakime dilekçeler, notlar veya di¤er bel-
geleri veremez. Hukukun yasaklamad›¤› ölçüde, avukat has›m ta-
raf›n avukat›n›n aç›k izni olmaks›z›n , has›m taraf veya avukat› ta-
raf›ndan yap›lan davan›n çözüme ba¤lanmas›na iliflkin bir teklifi if-
fla edemez veya mahkemelere sunamaz .

19.4.3 Hakime Sayg›

Görevini yaparken hakime  karfl› sayg› ve dürüstlük göstererek,
avukat ne  kendi ç›karlar›n› ne de baflkas›n› ç›karlar›n› hesaba kat-



275Paris Barosu ‹çtüzü¤ü

maks›z›n müvekkilini kararl› bir flekilde ve korkusuzca  savunacak-
t›r. 

19.4.4 Yan›ltmaya elveriflli veya yanl›fl anlamaya yol açan bil-
giler

Hiçbir zaman avukat›n yan›lt›c› nitelikte veya yanl›fl anlafl›lacak
bir bilgiyi bilerek yarg›ca vermemesi gerekir.

19.4.5 Benzer görevleri yapan kiflilere ve hakemlere uygulan-
mas› 

Bir avukat ve hakimin iliflkilerine uygulanabilir kurallar bir ha-
keme, bir bilirkifliye uyguland›¤› gibi hakime veya hakeme yard›m
etmeyi ar›zi olarak yüklenmifl di¤er tüm kiflilerin iliflkilerine de uy-
gulan›r.

19.5 Avukatlar aras›ndaki iliflkiler

19.5.1 Meslektafll›k

19.5.1.1 Meslektafll›k, müvekkilinin ç›karlar› içinde ve gereksiz
davalar› ve mesle¤in onuruna zarar vermeye elveriflli di¤er bütün
davran›fllar› önlemek için   avukatlar aras›nda güven iliflkilerini ge-
rektirir. Böyle olmakla birlikte avukat›n ç›karlar› ve müvekkilin ç›-
karlar›n›n  asla çat›flmamas› gerekir.

19.5.1.2 Avukat bir baflka üye devletin her avukat›n› meslekta-
fl› olarak kabul eder;  ayn› zamanda adil ve mesleki dayan›flma
içinde olmal›d›r..

19.5.2 Farkl› üye devletlerin avukatlar› aras›nda iflbirli¤i

19.5.2.1 Avukat›n yetkili olmad›¤› bir ifli kabul etmekten vaz-
geçmesi, bir baflka üye devletin bir meslektafl›n›n baflvurdu¤u her
avukat›n görevidir. Böyle bir durumda avukat›n beklenen hizmeti
verecek durumda olan bir baflka avukat ile temasa geçmesi için
meslektafl›na yard›m etmesi gerekir.

19.5.2.2  Farkl› iki üye devletin avukatlar› birlikte çal›flt›klar›
takdirde yasal sistemleri, barolar› , yetkilileri ve mesleki zorunlu-
luklar› aras›nda varolabilecek  farkl›l›klar› her ikisinin de hesaba
katmas› gerekir.
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19.5.3 Avukatlar aras› iletiflim 

19.5.3.1 Bir baflka üye devletin bir meslektafl›na ‘gizli’ veya
"without prejudice" bir niteli¤e sahip olmas›n› istedi¤i bir ileti
gönderen avukat›n bu iletiyi yollamas› s›ras›nda iste¤ini aç›kça be-
lirtmesi gerekir.

19.5.3.2 ‹letiyi alacak olan "gizli" veya "without prejudice" bir
ortam sa¤layacak  durumda olmad›¤› takdirde muhtevas›n› aç›¤a
ç›kartmaks›z›n iletiyi göndericisine geri yollamas› gerekecektir.

19.5.4 Tavsiye Ücreti 

19.5.4.1 Avukat bir kifliye bir avukat tavsiye etmek veya bir
avukata bir müvekkil yollamak için , bir baflka avukattan veya
3.bir kifliden ne  bir vekalet ücreti, bir komisyon isteyebilir ne de
herhangi bir baflka karfl›l›k kabul edebilir 

19.5.4.2 Avukat bir kifliye bir müvekkilin tan›flt›r›lmas›na karfl›-
l›k bir vekalet ücreti, bir komisyon veya herhangi bir baflka karfl›-
l›k veremez.

19.5.5 Has›m taraf ile görüflme

Avukat, bir baflka avukat taraf›ndan yard›mda bulunuldu¤unu
veya temsil edildi¤ini bildi¤i bir kifli ile, meslektafl› bunu kabul et-
medikçe, do¤rudan do¤ruya özel bir ifl konusunda temas kura-
maz.

19.5.6 Avukat›n de¤ifltirilmesi

19.5.6.1 Bir avukat bundan sonraki 19.5.6.2 m.de belirtilen hu-
sus sakl› kalmak kayd›yla sadece meslektafl›n›n görevinden kay-
naklanan vekalet ücretleri ve masraflar›n ödenmesi amac›yla ted-
bir al›nd›¤›n› garantiledikten ve meslektafl›na haber verdikten son-
ra belirli bir davada bir müvekkilin menfaatlerini savunmada bir
baflka avukat›n yerini alabilir. Bu görev yine avukat›, selefinin gö-
revinden kaynaklanan vekalet ücretleri ve masraflar›n ödenmesin-
den kiflisel olarak sorumlu k›lmaz.

19.5.6.2 Yukar›da 19.5.6.1 m.de belirlenmifl flartlar yerine geti-
rilmeden önce müvekkilin menfaatleri için acil tedbirler al›nmas›



277Paris Barosu ‹çtüzü¤ü

gerekiyorsa, avukat selefini derhal bundan haberdar etmek flart›y-
la böyle tedbirler alabilir.

19.5.7 Mali Sorumluluk

Farkl› üye devletlerin barolar›n›n avukatlar› aras›ndaki mesleki
iliflkilerde, bir müvekkiline bir meslektafl›n› tavsiye etmek veya ta-
n›flt›rmakla yetinmeyerek bir  davay› bir muhabir avukata b›rakan
veya ondan yard›m alan avukat, yabanc› ülkedeki meslektafl›n›n
görevinden kaynaklanan vekalet ücreti, harçlar ve masraflar›n
ödenmesinde, müvekkilin çekilmesi halinde bile kiflisel olarak so-
rumludur.

Böyle olmakla birlikte ilgili avukatlar bu konuda özel anlaflma
yapabilirler. Dahas› avukat her an bundan sonraki sorumlulu¤u
kabul etmeme karar›n› yabanc› meslektafl›na tebli¤ etmeden önce
söz verilen vekalet ücretleri, harçlar ve masraflar›n bedeli konu-
sunda kiflisel taahhüdünü s›n›rland›rabilir.

19.5.8 Genç Avukatlar›n Yetifltirilmesi

Müvekkillerin  menfaatleri do¤rultusunda farkl› üye devletlerin
avukatlar› aras›nda güven ve iflbirli¤ini gelifltirmek amac›yla farkl›
üye devletlerde uygulanabilir usul kurallar› ve yasalar›n en iyi fle-
kilde ö¤renilmesi için çal›flmalar›n  teflvik edilmesi gerekir. Bu
amaçla avukat, gençlerin formasyonunu sa¤lama konusundaki yü-
kümlülükleri çerçevesinde di¤er üye devletlerdeki genç meslektafl-
lar› bilgilendirme zorunlulu¤unu göz önünde bulunduracakt›r.  

19.5.9 Üye Devletlerin Avukatlar› Aras›ndaki uyuflmazl›klar

19.5.9.1 Bir avukat bir baflka üye devletin avukat›n›n meslek
ahlak›na iliflkin bir kural› ihlal etti¤i düflüncesinde oldu¤u takdir-
de bu nokta üzerine meslektafl›n› uyarmas› gerekir.

19.5.9.2 Üye devletin avukatlar› aras›nda, mesle¤in do¤as›n-
dan kaynaklanan herhangi bir özel uyuflmazl›k  ortaya ç›kt›¤› tak-
dirde her fleyden önce dostane çözüme gitmeleri gerekir.

19.5.9.3  5.9.1 ve 5.9.2 paragraflarda belirtilen bir ihtilaf konu-
sunda bir baflka üye devletin bir meslektafl›na karfl› ifllem yapma-
ya bafllamadan önce avukat›n, dostane çözüm amac›yla  destek-
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lerini vermeleri konusunda iki avukat›n ba¤l› oldu¤u barolara bun-
dan bilgi vermesi gerekir. 

‹K‹NC‹ BÖLÜM

PAR‹S BAROSUNA ÖZGÜ HÜKÜMLER
(RIP)

TEfiK‹LAT

BAfiLIK IV

TEfiK‹LAT

Madde 20 – Levha

Birlik Yönetim Kurulu her y›l gerçek kifliler, tüzel kifliler ve
gruplar› kapsayan bir  levha tanzim eder.

Gerçek kifliler sadakat yemini tarihinde veya k›demli hukuki ku-
rullar için hukuki kurullar listesine kay›t tarihinde veya e¤er daha
önce ise bu mesle¤e fiili girifl tarihinde, saptanan k›dem derecesi-
ne göre gerçek kifliler bölümünde kaydolurlar.

Bir Uygulama Grubu üyesi olan gerçek kifliler bölümüne kay›t-
l› her avukat›n ad›  flirket ad› ibaresinin devam›na veya Uygulama
Grubu tipi ve unvan›n› belirten ibareden sonra  s›ras›na kaydolur

16.10.P. maddesi ve Kararnamenin 93. maddesinde belirtilen
tüzel kifliler, Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan, tüzüklerinin veya
duruma göre anlaflmalar›n›n onayland›¤› tarihte  gruplar bölümü-
ne ve tüzel kifliler bölümüne kaydolurlar.

Levhada stajyer avukatlar listesi , onursal avukatlar listesi ve
Ekonomik Grup listesi s›ras›yla yer al›r.

Vekillik etmekten vazgeçen ve bu hakk› kullanan avukat›n ad›-
n›n yan›na levhada bir ibare konur.

Duayen ve duayen yard›mc›s› unvanlar› levhan›n gerçek kifliler
bölümünde kay›t tarihine göre en eski avukata ve levhada onun
ard›ndan yer alan avukata Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan verilir.

Birlik Yönetim Kurulunun duayen unvan› Birlik Yönetim Kurulu
üyesi en eski Baro Baflkan›na tan›nabilir.
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Madde 21 – Avukatlar rehberi

Avukatlara ve kamuya iletilmek için haz›rlanan avukatlar reh-
beri Birlik sekreterli¤i taraf›ndan düzenlenir.

Madde 22 – Birli¤in yönetimi ve temsili

Birlik Yönetim Kurulu kanun, yönetmelik ve teamüllerle öngö-
rülen tüm görevleri yerine getirir.

Birlik Yönetim Kurulu 27 kas›m 1991 tarihli Kararname hüküm-
lerine uygun olarak Birlik Genel Kurulu taraf›ndan seçilmifl 36 üye-
den oluflur. ‹ç yönetmeli¤in uygulanmas› veya de¤ifltirilmesi için
Birlik Yönetim Kurulu kararlar› heyet olarak al›n›r.

Baro Baflkan› Birlik Yönetim Kurulunun baflkan›d›r.

Baro Baflkan›n›n kamu erkleri, yetkili makamlar ve üçüncü ki-
fliler nezdinde sivil yaflam›n tüm alanlar›nda Birli¤i temsil etme ni-
teli¤i vard›r. Birlik ad›na dava açabilir. Her Birlik Yönetim Kurulu
üyesine yetkilerini devredebilir. Baro Baflkan› Birlik Yönetim Kuru-
lu kararlar›n›n uygulanmas›nda veya görevleri çerçevesinde Baro
üyeleri nezdinde bütün araflt›rmalar›  yapabilir. 2.ve 3. maddeler-
de belirtilen bilgileri gizli tutar. 

Baro Baflkan› münhas›ran Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden
oluflturulan komisyonlar kurabilir.

Bu komisyonlar, Baro Baflkan›n›n onlara verdi¤i yetki dahilin-
de, idari alanda, meslek ahlak› alan›nda ve gelece¤e yönelik ola-
rak Birlik Yönetim Kurulunun kararlar›n› uygulamaya koymakla
görevlidir. Bu komisyonlar 29.1. maddesi hükümlerine göre s›n›rl›
olarak disiplinle ilgili e¤itim çal›flmalar›nda yer al›rlar.

Baro Baflkan› her y›l›n bafl›nda sorumlulu¤unu ald›¤› komisyo-
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nun gündeminin belirlenmesinden ve idaresinden sorumlu bir sek-
reter ve her komisyonda görevli olacak Birlik Yönetim Kurulu üye-
lerini atar.

Baro Baflkan› ilgili Paris Barosunun avukatlar›ndan oluflan tek-
nik, istiflari komisyonlar kurulabilir.

Bu komisyonlar›n Baro Baflkan› taraf›ndan özellikle komisyon-
lar›n yarg›s›na b›rak›lm›fl  olan konular hakk›nda uygun olan her
tavsiyeyi aç›kça belirterek, yetki alanlar›nda Birlik Yönetim Kurulu-
nun doktrin haz›rlamas›na katk›da bulunma görevi vard›r. 

Bu komisyonlar, Ek XI hükümleri çerçevesinde kurulurlar ve bu
çerçevede çal›fl›rlar.

Madde 23 – Kay›tl› avukatlar›n bölümleri

(Baro Genel Kurulu)

Kay›tl› avukatlar Kararnamenin 17. maddesine göre Birlik Yöne-
tim Kurulu taraf›ndan her y›l  bölümlere ayr›l›r. 

Bölümler Baro Baflkan›n›n veya bir Birlik Yönetim Kurulu üye-
sinin veya yoksa, levhada var olan avukatlardan en k›demlisinin
baflkanl›¤›nda toplan›r.

Bölümler Baro Baflkan› taraf›ndan saptanm›fl her yolla, özellik-
le Paris Barosu Bülteninde yay›nlanan ilanla, acil durumlar d›fl›n-
da, toplant› tarihinden en az 30 gün önce toplant›ya ça¤r›l›rlar. 

Bölümler Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan gündeme konulan
meseleleri veya sadece kay›tl› bir avukat taraf›ndan sunulmufl olan
meseleleri bölüm toplant›s›ndan en az 15 gün önce Birlik sekre-
terli¤ine teslim edilmesi gerekir.

Bölümler taraf›ndan ifade edilen görüfller ve öneriler yap›lan
toplant›n›n kat›l›m ve oylama say›s›n›n belirtilmesi ile Birlik Yöne-
tim Kuruluna iletilir.

Görüfl ve öneriler konusunda verilen Birlik Yönetim Kurulu ka-
rarlar› en yak›n bölüm toplant›s›nda avukatlara bildirilen ve bütün
avukatlar›n hizmetinde olan özel bir sicile kaydedilir.

Kararlar Paris Barosu Bülteninde yay›nlan›r.
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Madde 24 – Seçimler

Genel seçimler Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenen ta-
rihlerde takvim y›l›n›n bitiminden önceki üç ay içinde yap›l›r.

Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin ve Baro Baflkan›n›n seçimi iki
turda salt ço¤unlu¤a dayanan, tek isim yaz›lan gizli oylamayla ya-
p›l›r: seçim, Kararnamenin 6. maddesinde öngörülen flartlarda, bi-
rinci turda oylar›n salt ço¤unlu¤uyla ve ikincide nispi ço¤unlukla
sonuçlan›r.

Baro Baflkan› olmak isteyen avukat›n seçimi, Birlik Genel Ku-
rulu taraf›ndan tasdiki kayd›yla , önceki f›krada öngörülen flartlar-
da, Baro Baflkan›n›n görevlerinin bizatihi

bitti¤i takvim y›l›n›n sona ermesinden önceki üç ay içinde or-
ganize edilen genel seçimler dolay›s›yla yap›l›r. Baro Baflkan›n›n
seçimi, Birlik Yönetim Kurulu üyeli¤ine aday olanlar›n seçiminden
ayr› bir oylama ile yap›l›r.

Ayr› oylama s›ras›nda en fazla oyu alan avukat, ayr›ca Birlik Yö-
netim Kurulu üyesi seçilmiflse (yeterki bu  görevleri daha önce ifa
etmemifl olsun) halef ad›n› al›r. Ayn› zamanda Birlik Yönetim Ku-
rulu üyesi olur. 

Baro Baflkan›n›n veya bir Birlik Yönetim Kurulu üyesinin yerine
baflkas›n›n gelmesi k›smi seçimle , bu seçimi zorunlu k›lan duru-
mun ortaya ç›kmas›ndan itibaren üç ay içinde gerçekleflir. Yeni Ba-
ro Baflkan› veya Birlik Yönetim Kurulu üyesi yerine ald›¤› kiflinin
görev süresinin geri kalan k›sm› için seçilmifl olur. 

Seçimler Ek I de belirtilen flekillere göre gerçeklefltirilir.

Madde 25 – Aidatlar ve kat›l›m

Her avukat›n rakam› Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan belirle-
nen aidatlar› ödeyerek Birli¤in masraflar›na katk›da bulunmas› ge-
rekir. Aksi takdirde disiplin cezas› ve meslekten ç›kar›lma riski var-
d›r.

Avukat›n, CNB.nin aidatlar›n› ve Birlik taraf›ndan imzalanm›fl
ortak sigortalara kat›l›m paylar›n› da ödemesi gerekir. Aksi takdir-
de ayn› flekilde yapt›r›ma u¤rar. Baronun üyeleri aras›nda ortak si-
gortalar ad› alt›nda prim borçlar›n›n bölüflümü, mesle¤indeki k›de-
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mine, geçmiflteki hasar›na veya kendine özgü risklerin mevcudiye-
tine ba¤l› olarak Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan gerçeklefltirilir. 

Yasal veya mevzuata uygun hükümlere hiç ayk›r› davranmamak
kayd›yla, Uygulama Gruplar›, ortaklar›n›n veya çal›flma arkadaflla-
r›n›n aidat›n› yüklenebilir.

Madde – 26 Di¤er mali yükümlülükler

Avukat›n Birli¤e veya CARPA’ya ba¤l› farkl› hizmetlere karfl›
mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Baro Baflkan› taraf›ndan
saptanm›fl her yolla  CNBF yarar›na kanunla öngörülen müdafaa
vergisini ödemesi gerekir. Aksi takdirde disiplin cezas›na çarpt›r›l-
ma ve meslekten ç›kar›lma riski vard›r.

Borçlu oldu¤u flirket aidatlar› ve mali vergileri de düzenli ola-
rak ödemesi gerekir.

Avukat Birli¤in yapt›rd›¤› mesleki sorumluluk sigortas› sözlefl-
mesiyle ödemesi gereken sigorta primini sigorta flirketinin ilk ta-
lebinde ödemek zorundad›r.

Madde 27 – Baroya kay›t ve staja bafllama

27 1 Kabul flartlar›

Baroya ve staj listesine kaydolmak isteyen her flahs›n Birlik Yö-
netim Kurulu taraf›ndan belirlenen kay›t harc›n› ödemesi ve sada-
kat yemini için kanun ve kararnameden do¤an –özellikle Kanunun
11 ve Kararnamenin 93 ila 103. maddeler- kay›t flartlar›n› yerine
getirdi¤ini kan›tlayan belgeleri Birlik  sekreterli¤ine vermesi gere-
kir.

Baro Baflkan›, avukat›n ahlaki uygunlu¤u konusundaki tüm bil-
gileri toplamak ve gerekli flartlar›n yerine getirilip getirilmedi¤ini
do¤rulamak için bir Birlik Yönetim Kurulu üyesi veya eski bir Bir-
lik Yönetim Kurulu üyesini atar. 

Onun haz›rlad›¤› rapora göre Birlik Yönetim Kurulu ya tüm üye-
lerin ya da s›n›rl› say›da üyenin kat›ld›¤› toplant›da karar verir.

27.2 Sadakat yemini ve staja kabul

Talep kabul edilirse Baro Baflkan› taraf›ndan takdim edilen dip-
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loma sahibi istinaf mahkemesi önünde ant içer.

Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan staj listesine kabul edilmesi-
ne karar verilmesiyle Bölgesel Mesleki E¤itim Merkezine de (EFB)
kaydolmufl say›l›r.

27.3 Stajyer avukatlar›n toplanmalar›: Bölümler

Stajyer avukatlar da bölümlere ayr›l›r.

Baro Baflkan›n›n önerisiyle ça¤r›lan bölümlerin toplant›lar›na
Baro Baflkan› veya bir Birlik Yönetim Kurulu üyesi  veya eski bir
Birlik Yönetim Kurulu üyesi baflkanl›k eder ve bir sekreter yerine
bir konferans sekreteri vard›r. 

Bu toplant›lar›n amac›, stajyer avukatlar›n görüfl ve önerilerini
toplamak ve stajyer avukatlara mesleki teamüller, kurallar ve mes-
lek ahlak› ilkelerini ö¤retmektir.

E¤itim programlar› Baro Baflkan› taraf›ndan belirlenir.

Stajyer avukatlar›n devam zorunlulu¤u vard›r; staj›n fiili olma-
s› gerekir.

27.4 Staj yönetimi

Staj yönetimi Kararnamenin 74 ila 84. maddelerinde düzenlen-
mifltir. 

Staj, Kararname ile öngörülen özel usuller sakl› kalmak kayd›y-
la levhada kay›tl› olan staj yöneticisi avukat›n sorumlulu¤u alt›n-
da yap›lan e¤itim ö¤retim dönemini 

kapsar. Staj yöneticisi stajyer avukata, mesleki bilgilerinin ar-
tan flekilde   zenginleflmesini sa¤layacak,  çeflitlili¤i ve karmafl›k-
l›¤› giderek  artan görevler vermeli ve  ayr›ca e¤er isterse ona uz-
manl›k yapmas› veya tamamlamas› olana¤› sa¤lamal›d›r. Staj yö-
neticisi meslek ahlak› ve mesleki teamüller e¤itimine kat›l›r.

Staj süresi boyunca, ücretli veya ortak olarak çal›flan veya
Grup orta¤› niteli¤i olan stajyer avukat niteli¤i ne olursa olsun yö-
netime iliflkin  baz› görevleri yapamayaca¤› gibi, flirket ad›na im-
za da atamaz.

27.5 Kurumda staj yapmak
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27 kas›m 1991 tarihli Kararnamenin 77. maddesinin 2. f›kras›n-
da öngörülen flartlarda staj› gerçeklefltirecek stajyer avukat›n yu-
kar›da 14.6.P. maddesinde öngörülen flartlarda meslekten ç›kar›l-
mas›n› istemesi gerekecektir.

27.6 Staja ara verme

Üç aydan fazla bir süreyle staj›n ask›ya al›nmas›na Bölgesel
Mesleki E¤itim Merkezinin yönetim kurulu taraf›ndan karar verile-
bilir. Askerlik hizmeti nedeniyle staja ara verme  buna bir istisna
teflkil eder.

27.7 Staj süresi – staj sonunda verilen sertifika

Yasal veya meslek kurallar›na iliflkin istisnalar sakl› kalmak
kayd›yla staj süresi iki y›ld›r.

Staj yar›m gün yap›labilir. Bu tarzda yap›lan staj sadece staj
süresinin yar›s›na tekabül eder. Fakat Barolar›n Ulusal Konseyince
tan›nan e¤itim organlar› veya merkezlerince düzenlenen çal›flma-
lar›n tümünün avukat›n ant içme tarihini takip eden iki y›l içinde
yap›lmas› gerekir.

Staj›n sonunda, 27.11. madde hükümleri sakl› kalmak kayd›y-
la, Bölgesel Mesleki E¤itim Merkezi taraf›ndan staj›n yerine getiril-
di¤ini gösteren bir sertifika verilir.

27.8 EFB (Bölgesel Mesleki E¤itim Merkezi)

Stajyer avukatlar Bölgesel Mesleki E¤itim Merkeziyle saptanan
denklik  veya muafiyet durumu hariç, EFB.nin onlar›n yarar›na or-
ganize etti¤i uygulamal› çal›flmalara, yönetilen tüm çal›flmalara ve
bütün toplant›lara kat›lmak zorundad›r.

Staj yöneticisi avukatlar›n, kabul edilen ücreti indirmeksizin
Bölgesel Mesleki E¤itim Merkezi taraf›ndan organize edilen ve yö-
netilen bütün çal›flmalara, toplant›lara, icrai faaliyetlere kat›lma
sorumlulu¤u olan stajyer avukatlara olanak sa¤lamas› gerekir.

27.9 Staj konferanslar›

Staj konferanslar› sekreterleri Ek IV de belirtilen ve flartlar› Bir-
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lik Yönetim Kurulu taraf›ndan saptanan konferans yönetmeli¤iyle
belirlenen bir s›nav›n sonunda Baro Baflkan›n›n teklifi üzerine Bir-
lik Yönetim Kurulu taraf›ndan atan›r.

Bir disiplin cezas› alm›fl veya yafl s›n›r›n› geçmifl olan stajyer
avukatlar s›nava kat›lamazlar.

Staj konferans› Baro Baflkan› taraf›ndan belirlenen gün ve sa-
atte yap›l›r.Konferansa Baro Baflkan› veya Baro Baflkan› taraf›ndan
yetkili k›l›nan , konferans sekreterinin yard›mc› oldu¤u bir Birlik
Yönetim Kurulu üyesi veya eski bir Birlik Yönetim Kurulu üyesi
baflkanl›k eder ve gündeme gelen sorunlar› müzakere eder.

Konferanslara kat›l›m, Baro Baflkan› taraf›ndan verilmifl özel
izin hariç, stajyer avukatlar›n hepsi için zorunludur.

Stajyer her avukat›n staj konferans›na haz›rl›k mahiyetindeki
konferanslara kat›lmas› gerekir. Bunun usulü Baro Baflkan› taraf›n-
dan belirlenir. Staj konferanslar›  staj çal›flmalar› olarak de¤erlen-
dirilir.

27.10 Stajyer avukatlar›n adli ve hukuki yard›ma ve ücretsiz
dan›flmalara kat›l›m› 

Stajyer avukatlar›n duruflmalara düzenli olarak kat›lmalar› zo-
runludur. Bu kat›l›m özellikle avukat›n Birlik Yönetim Kurulu tara-
f›ndan belirlenen flartlarda adli yard›m ad›na tayin edilmesiyle
sa¤lan›r.

Stajyer avukatlar›n hepsinin ücretsiz dan›flma hizmeti ve huku-
ki yard›m hizmetine kat›lmalar› zorunludur.

27.11 Staj›n bitmesi

Stajyer bir avukat, staj›n zorunluluklar›n› yerine getirmemesi ile
ilgilinin art›k avukat olmad›¤›n›n tesbit edildi¤i ve staj listesinden
ad›n›n geri al›nd›¤› durumlarda 27.6. maddede belirtilen sertifika-
y› alamaz. 

Barodan istifa etmeyen her stajyer avukat staj süresinin sonun-
da ve 27.6. maddede belirtilen sertifikan›n elde edilmesinden son-
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ra, bir levhaya kayd›n› talep etmemifl olsa bile Birlik levhas›na do-
¤al hakk› olarak kaydedilir.

HAKEML‹K

BAfiLIK V

HAKEML‹K

28.1 Avukatlar aras›ndaki anlaflmazl›klar›n çözümü

Avukatlar aras›ndaki ifl akdi nedeniyle do¤an anlaflmazl›klar
Baro Baflkan›n›n hakemli¤ine tabidir ve Kararnamenin 142 ila 153.
maddelerinin hükümlerine ve 28.3 maddesinin bu maddelere ters
olmayan hükümlerine uygun olarak çözümlenir. Bu hakemli¤in uz-
laflma girifliminden önce olmas› gerekir.

Farkl› Barolara üye avukatlar aras›nda imzalanan ifl akitlerinde
anlaflmazl›k durumlar›nda, ücretli avukat Paris barosuna kay›tl› ise
Baro Baflkan› bölgesel olarak yetkilidir.

28.2 Uzlaflma

Baroya kay›tl› avukatlar aras›nda mevcut olan mesleki iliflkiler
veya bir Grup bünyesindeki mesleki çal›flmalar nedeniyle veya ha-
len devam eden  ortakl›k iliflkilerinden dolay› anlaflmazl›k oldu¤u
takdirde, kendili¤inden uzlaflma yoksa , bir görüflme yapt›ktan
sonra, taraflar›n uzlaflmas›n›n mümkün oldu¤unu  tesbit eden Ba-
ro Baflkan› taraf›ndan görevlendirilen bir Birlik Yönetim Kurulu
üyesinin veya eski bir Birlik Yönetim Kurulu üyesinin tetkikine su-
nulur. Uzlaflma sa¤lanamad›¤› takdirde taraflardan biri Baro Bafl-
kan›na hakemlik talebinde bulunur. 28. maddenin 2. f›kras›nda
aç›klanan yetki kurallar› gerekirse uygulanabilir.

28.3 Hakemlik prosedürü

Taraflar aras›nda uzlaflma yoksa  anlaflmazl›k Yeni Medeni Usul
Kanununun 1442 ila 1491. maddeleriyle belirtilen flartlarda veya
uluslar aras› hakemlik durumunda Yeni Medeni Usul Kanununun
1492 ila 1507 maddeleriyle belirlenen flartlarda Baro Baflkan›n›n
hakemli¤inde çözülür.

Baflvurucu avukat veya avukatlar,  zaman zaman talep edilen
acil tedbirler gibi, iddialar›n›,  anlaflmazl›kla ilgili sorunlar› ve olay-
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lar› k›saca izah ederek,  hakem taleplerini Baro Baflkan›na iletir-
ler.

Bu talep Birlik sekreterli¤i taraf›ndan iadeli taahhütlü mektup-
la, yarg›lamada daval› olmaya elveriflli farkl› avukatlara derhal teb-
li¤ edilir; daval›n›n flirket fleklinde çal›flt›¤› durumlarda, tebligat
kendisine veya yasal temsilcilerine yap›l›r. 

Daval› tebli¤ tarihinden itibaren on befl gün içinde uluslar ara-
s› nitelikte hakemlik için bir ayda veya acil talep durumunda be-
lirtilen  sürede anlaflmazl›k konular›n› ve davac› veya daval›lar›n
iddialar›n› aç›klayan olaylar hakk›nda görüflünü k›saca bildirir; da-
val› bu vesileyle her tür dava talebinde  bulunabilir.

Hakem talebine karfl› verilen cevab›n okunmas›ndan itibaren
veya yukar›da belirtilen sürenin bitiminde Baro Baflkan› anlaflmaz-
l›¤a hakemlik etmeyi isterse, bu durumu veya hakem s›fat›yla ça-
l›flmak için k›demi veya deneyimi nedeniyle atad›¤› meslektafl›n
ad›n› ilgili avukatlara bildirir.

Baro Baflkan› hakem s›fat›yla çal›flt›¤› takdirde, anlaflmazl›¤›n
incelemesine giriflmek amac›yla bir raportör (halihaz›r veya eski
bir Birlik Yönetim Kurulu üyesi) atar.

Baro Baflkan›, raportörü veya duruma göre atad›¤› hakem, ha-
kemlik sözleflmesi tasar›s›n› ilgili taraflara yollar ve  hakemli¤e ilifl-
kin usul koflullar›n› belirlemek ve imzalamak amac›yla bir durufl-
ma günü saptar. Hakemlik sözleflmesinde gerekirse hakemlik üc-
retleri ve masraflar› belirlemesi için hakeme yetki verilir.

Taraflar oturuma bizzat kat›l›rlar ve bir avukat›n yard›m›n› ala-
bilirler.

Acil talep halinde koflullar› hakem veya raportör taraf›ndan be-
lirlenen  h›zl› bir soruflturma yap›l›r.

Di¤er durumlarda talebin önceki 5. madde hükümlerine uygun
olarak bütün kan›tlay›c› belgelerin eklendi¤i hukuk yollar›n› ve
olaylar› belirten bir dilekçeyle yap›lmas› gerekir.

Dilekçe savunulur ve gerekti¤inde karfl› dava talebi ayn› flart-
larda yap›l›r.

Davan›n karmafl›kl›¤› bunu gerektiriyorsa, ek dilekçeler verile-
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bilir.

Her durumda karfl›l›kl›l›k ilkesine uyulur. Hakem veya raportör-
le yap›lan her yaz›flman›n kopyas› karfl› taraf veya taraflara gön-
derilir.

Dilekçelerin karfl›l›kl› gönderilmesinden sonra ve taraflar›n du-
ruflma yap›lmas›na gerek olmad›¤›n› düflünmeleri d›fl›nda , tarafla-
r›n dinlenilmelerine imkan vermek  ve muhtemel dan›flmanlar› din-
lemek için bir duruflma belirlenir. Duruflma kamuya aç›k de¤ildir.

Koflullar hakem, Baro Baflkan› veya raportör taraf›ndan tesbit
edilir. 

Hakem asl›nda zaten kabul görmeyecek olan yeni hiçbir tale-
bin yap›lmamas› ve hiçbir belge veya ihtarname verilmemesi du-
rumunda  bu talep Baro Baflkan› veya raportör taraf›ndan yap›l-
mad›¤› takdirde soruflturman›n kapat›lmas›na karar verir. 

Anlaflmazl›k hukuk kurallar› içinde çözüme ba¤lan›r. ‹lgili avu-
katlar›n her birine uygulanabilir meslek ahlak› kurallar› ve mesle-
ki teamüller her durumda göz önüne al›n›r.

Dostane çözüm yetkileri hakeme verilebilir.

Soruflturma tedbirleri her durumda al›nabilir.

Hakemlik süresi alt› ayd›r. Bu süre, Baro Baflkan› hakem  olsa
bile, onun taraf›ndan ancak iki kez uzat›labilir.

Bunun ötesindeki süre uzat›mlar› yeni Medeni Usul Kanununun
1456. maddesinin uygulanmas›yla, Paris Asliye Mahkemesi baflka-
n›n›n talebi veya taraflar›n muvafakatiyle olur.

Kararlar›n geçici uygulanmas› hakk›ndaki kurallar hakem karar-
lar›na uygulanabilir.

Hakemlik masraflar› kararda belirtilen oranda, taraflarca yükle-
nilir.

Birlik sekreteri kararlar›n bir kopyas›n› muhtemel dan›flmanla-
ra ve orijinal bir örne¤ini iadeli  taahhütlü mektupla her bir tara-
fa gönderir.

Fransa’da karar›n uygulanabilmesi için, bu karar›n  hakem an-
laflmas› ihtiva eden evrak›n eflli¤inde mahkeme kalemine verilme-
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si gerekir.

Tenfiz karar› icra hükmünün onayl› kopyas› verildi¤i anda Asli-
ye Mahkemesinden talep edilir.

Hakem kararlar›n›n infaz› bir mahkeme karar›ym›fl gibi yürütü-
lür. ‹nfaz taraflar›n inisiyatifine b›rak›l›r.

Baro Baflkan› karar›n konusu olan baflvurudan veya infaz›n
güçlüklerinden haberdar edilir.

‹ç hakemlik konusunda al›nan karara karfl›, feragat edilmesi d›-
fl›nda, tefhimden itibaren,  istinaf mahkemesinde  itiraz  edilebi-
lir.

Uluslar aras› hakemlik konusunda al›nan karar, Fransa’da al›n-
m›fl ise yeni Medeni Usul Yasas›n›n 1504. maddesine göre bir iti-
raz konusu yap›labilir. Yabanc› ülkede al›nm›fl ise tenfiz karar›
aleyhine tek bir itiraz bafllat›l›r. Her iki durumda, itiraz sadece ye-
ni Medeni Usul Yasas›n›n 1502. maddesinde aç›klanan nedenler
için yap›l›r.

Tefhimden itibaren Fransa’da verilen ve itiraz edilemeyen ka-
rar›n yeni Medeni Usul Yasas›n›n 1484. maddesindeki gerekçeler-
le iptali için istinaf mahkemesine baflvurulabilir.

‹stinaf Mahkemesi taraf›ndan al›nan karar yanlar›n her biri ta-
raf›ndan Baro Baflkan›na bildirilir.

Baro Baflkan› talep edilen hakemlik ve sulh teflebbüsünde bu-
lunmad›¤›  için , taraflar›n hakemlik sözleflmesi imzaland›¤›nda,
hakemlik ücreti ve masraflar konusunda  avans karfl›l›¤› bir mik-
tar› Birli¤e yat›rmas› gerekir. 

Bu miktar özellikle davan›n niteli¤i, ekonomik ve sosyal öne-
mi, önceden tahmin edilebilir sorunlar,  bilirkifli ve hakem masraf-
lar› göz önüne al›narak Baro Baflkan› taraf›ndan tesbit edilir.

Baro Baflkan› yat›r›lmas› gereken  toplam tutar› taraflardan her
birine göre belirler. Bu bedel her bir taraf için farkl›  olabilir, tara-
f›n veya taraflar›n ba¤l› oldu¤u Grup taraf›ndan k›smi olarak veya
tamamen yüklenilebilir.

Hakemlere sadece ve münhas›ran Birlik taraf›ndan ücret öde-
nir.
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D‹S‹PL‹N

BAfiLIK VI

D‹S‹PL‹N

Madde 29.1 Birlik Yönetim Kurulunun Disiplin Mahkemesi

29. 1.1 Birlik Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu s›fat›yla olaylar›n
vuku buldu¤u dönemde levhaya, staj listesine veya ücretli avukat-
lar listesine kay›tl›  bir avukat veya eski bir  avukat taraf›ndan ifl-
lenmifl suç ve kabahatlere bakmaya yetkilidir.

29.1.2 Disiplin Mahkemesi ; 

bütün üyelerin kat›ld›¤› bir kurul ve üç karar organ›,

kovuflturma makam› ve

soruflturma organ›ndan oluflmufltur.

Her y›l›n bafl›nda Birlik Yönetim Kurulu disiplin mahkemesinin
her organ›n›n üyelerinin listesini müzakere ederek saptar. ‹lan, Ba-
ro bülteninde özel bir ibareyle yap›l›r ve baflsavc›ya tebli¤ edilir.

29.1.3 Bütün üyelerin kat›ld›¤› kurula Birlik Yönetim Kurulu
üyesi olan en eski Baro Baflkan› ve onun bir engeli varsa yine on-
dan sonraki Birlik Yönetim Kurulu üyesi en eski Baro Baflkan› bafl-
kanl›k eder. Bütün üyelerin kat›ld›¤› kurul;  bu dosyan›n tetkiki
için toplanm›fl bulunan ve kovuflturmaya kat›lanlar d›fl›nda Birlik
Yönetim Kurulu üyelerinin tamam›ndan oluflur.

Karar organlar›n›n her birine Birlik Yönetim Kurulu üyesi en k›-
demli Baro Baflkan› baflkanl›k eder. Karar organlar› halihaz›r ve es-
ki Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden oluflur.

Birlik Yönetim Kurulu üyesi karar organlar›n›n sekreterini atar.

Kovuflturmalar, bu makam›n koordinatörü olan bir Birlik Yöne-
tim Kurulu üyesi ve eski Birlik Yönetim Kurulu üyeleri taraf›ndan
yard›m edilen  Baro Baflkan› taraf›ndan yürütülür.

Soruflturma organ› aralar›ndan birinin sekreter olarak atand›¤›
Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden oluflur. 

29.1.4  Karar organ› ve soruflturma organ› ile kovuflturma ma-
kam› aras›nda organik bir ayr›m yap›lm›flt›r.
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Kovuflturma makam› afla¤›daki hususlar›n sorumlulu¤unu üst-
lenir;

- disipline iliflkin davalar›n aç›lmas›,

- ya dosyay› kapatma  yada bir baflka karar organ›na gönder-
me konusunda soruflturma organ›n›n düzenledi¤i bir raporun içe-
ri¤i hakk›nda bilgi edinilmesinden sonra  bir  disiplin soruflturma-
s› aç›lmas› veya  karar organ› önüne direk olarak celbedilmesi ara-
s›nda seçim yap›lmas›, 

- disiplin duruflmas›n›n sonuçland›r›lmas›

Soruflturma organ›, raportörler vas›tas›yla karar organ›na do¤-
rudan gönderilmedikleri takdirde yarg›lanmaya haz›r duruma getir-
mek için disiplin dosyalar›n› haz›rlar.

Karar organlar› disiplinle ilgili duruflmalar›n uygulamaya konul-
mas›n› ve karar›n tefhimini sa¤lar.

Madde 29.2 Meslek ahlak›na yönelik soruflturma

Baro Baflkan› bir avukat›n meslek ahlak›na ayk›r› bir  davran›-
fl› konusunda  soruflturma yapmak amac›yla   karar organ›n›n ya-
da kovuflturma makam›n›n üyesi olmayan, soruflturma organ›n›n
bir üyesini veya Birlik Yönetim Kurulunun eski bir üyesini görev-
lendirebilir.

Savunma haklar›na uyum içinde görevini ifa edebilmesi için so-
ruflturma yapan kifliye; dosyada çal›flmaya bafllama ve bir avuka-
t›n yard›m› konusunda  süre verilir. 

Soruflturma yapan kifli belki karar verilecek olan dosyada flah-
s›n dinlenilmesinde sözlü beyanlar›n tutanaklar›n› tutmak zorunda
de¤ildir. Ayn› flekilde ilgili avukat karfl›l›kl› olarak dinlenilmek zo-
runda de¤ildir. 

Soruflturma yapan kifli, görevinin sonunda, Baro Baflkan›n›n
kabulünden sonra ya dosyan›n kapat›lmas›na karar verir veya avu-
kat›n;

- uyar›lmas›n›,

- disipline yollanmas›n› önerir.
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Madde 29.3 – Disipline sevk

29.3.1 Baro Baflkan› disiplin soruflturmas›n›n en yetkili kiflisi-
dir. 

Herhangi bir kimsenin müracaat› üzerine  soruflturma yetkisine
sahip olmakla beraber dosyay› kapatma veya disiplin ifllemlerinin
yürütülmesinde kendi imzas›ndan baflka soruflturma makam›n›n
koordinatörünün imzas› da gereklidir.

Baro Baflkan› her zaman olas› disiplin soruflturmas›na baflla-
madan önce, meslek ahlak›na iliflkin bir soruflturmaya giriflilmesi-
ne karar verebilir.

Baro Baflkan› dosyay› kapatma karar›ndan sonra yaln›z baflsav-
c›n›n talebi üzerine ikinci kez disiplin ifllemini uygulamaya koyar.
Bu durumda baflkan›n yeniden dosyay› kapatma yetkisi yoktur. 

Disiplin ifllemleri flunlard›r:

- yarg› organ›na do¤rudan celbedilme;

- soruflturma organ›na tevdi edilen disiplin soruflturmas›n›n
aç›lmas›;

- disiplin soruflturmas›ndan sonra yarg› organ› önüne yollama.

29.3.2 Disiplin iddianamesi suçlaman›n nedeni ve niteli¤inin
ö¤renilmesi için hukuki ve fiili olarak kovuflturmalar›n konusunu
aç›kça saptar.

Disiplin iddianamesi soruflturma yap›lan kifliye iadeli taahhüt-
lü mektupla gönderilir. Disiplin dosyas›n› tetkik etme ve seçti¤i bir
avukat›n kendisine yard›mc› olmas›n› talep etme hakk› vard›r. 

29.3.3 Disiplin dosyas›; flikayeti, destekleyici belgeleri,  mes-
lek ahlak›na iliflkin soruflturma raporunu, kovuflturma makam› ve-
ya soruflturma organ› taraf›ndan bir araya getirilen  idari dosyada-
ki gerekli bilgileri, disiplin iddianamesini ve ifllemlerin tamamlan-
mas›ndan sonra dosyaya do¤rudan do¤ruya konulan soruflturma
s›ras›nda yap›lacak muhtemel muameleleri içerir.

Dilerse kovuflturulan avukat, Baro Baflkan›na yapt›¤› yaz›l› ta-
lepten sonra, bir yandan kavuflturma organ›n›n bir üyesinin göze-
timinde idari dosyas›n› inceleyebilece¤i gibi di¤er yandan disiplin
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dosyas›na konulmufl  evraklardan da edinebilir.

Disiplin dosyalar› her incelemeden önce numaralan›r. Kopyas›
ilgili avukata veya dan›flman›na ücretsiz olarak ve basit bir talep
üzerine verilir.

Madde 29.4 Disiplin soruflturmas›

29.4.1 Soruflturma organ›n›n sekreteri bir raportör atar. 

29.4.2 Soruflturma karfl›l›kl›d›r. 

Raportör kendi giriflimi ile veya suçlanan avukat›n talebiyle
tüm tedbirleri alabilece¤i gibi özellikle afla¤›da say›lan hususlar›
da  yerine getirmelidir.

-Tan›klar›n ve flikayetçinin dinlenmesi,

-yüzlefltirme,

-bilirkifli incelemesi,

-avukat›n bürosunun denetlenmesi.

29.4.3 Raportörün kovuflturulan avukat› sorgulamas› ve bunu
tutanak alt›na almas› gerekir. Avukat iadeli taahhütlü mektupla
yap›lan davete uymazsa, raportör yoklu¤una iliflkin bir tutanak dü-
zenler. 

29.4.4 Soruflturma ifllemleri, taraflar›n daha iyi bir çözüme var-
malar› veya maddi imkans›zl›k d›fl›nda Avukatlar Birli¤i bürosunda
gerçeklefltirilir . Usulüne uygun biçimde tarihli ve imzal› olarak bir
tutanak düzenlenir. 

29.4.5 Raportörün soruflturmay› yürütmek için alt› ayl›k bir sü-
resi vard›r. Bu süre soruflturma organ›n›n sekreterinin karar›yla
uzat›labilir.

‹fl bu maddeye uyulmamas› Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesiy-
le öngörüldü¤ü gibi makul süreye ba¤l› kal›yorsa disiplin usulü-
nün geçersizli¤ine neden olmaz..

29.4.6 Raportör yeterince bilgilendirildi¤i kan›s›nda oldu¤u
takdirde, raporunu düzenler ve kovuflturma makam›na ya dosya-
n›n kapat›lmas›n› ya da  karar organlar›ndan birinin önüne yollan-
mas›n› önerir. 
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29.4.7 Kovuflturma makam›n›n,  soruflturman›n kapat›lmas›na
iliflkin gerekçeli karar›  tebli¤ etme veya 29.3.1 ve 29.3.2 madde-
lerinde aç›kland›¤› gibi ifle giriflildikten sonra disiplinle ilgili karar
organ›na davay› yollama seçimi vard›r. Karar ilgili taraflara taah-
hütlü mektupla iletilir.

Madde 29.5 Disiplin duruflmas› usulü

29.5.1 Disiplin duruflmas› 29.3.1, 29.3.2 ve 29.4.7 maddelerin-
de aç›kland›¤› gibi Baro Baflkan›na tan›nan yetkilere göre gönder-
me karar› veya do¤rudan davetle 

karar organlar›ndan birinin önünde yap›l›r. Dosya ad› geçen or-
gan›n sekreteri taraf›ndan karar organlar›ndan birine gönderilir.

29.5.2 Do¤rudan davet veya sevk karar› disiplin duruflmas›n-
dan en az on befl gün önce kovuflturulan avukata yollan›r. 

29.5.3 S›n›rl› say›da üyeden oluflan disiplin organ› baflkan›n›n
mazereti bulundu¤u durumlarda, organa  bu organ›n üyesi olan
eski Baro Baflkanlar›ndan biri taraf›ndan baflkanl›k edilir.

29.5.4 Baflkan usulün kurallara uygun olup olmad›¤›n› denet-
ler. ‹fl bu üyelerin say›s›n›n tek say› olmas›na ve yeter say›n›n afla-
¤›daki flekilde oluflmas›na dikkat eder:

-tüm üyelerin kat›ld›¤› toplant›y› oluflturan üyelerin üçte ikisin-
den bir fazlas›;

-s›n›rl› say›da üyenin kat›ld›¤› organ için befl üye.

Disiplin karar›nda iflbu üyelerin ad› belirtilir.

29.5.5 Soruflturma organ›n›n raportörü duruflmada haz›r bulun-
maz.

Kovuflturma makam›n›n bir üyesi haz›r olabilir. Yaz›l› düflünce-
lerini dile getirmek isterse, kovuflturulan avukata ve karar organ›-
na duruflmadan önce bunlar› iletir. 

29.5.6 Özel mahkemeler önündeki duruflmalar baflkan taraf›n-
dan duruflman›n bafl›nda bu amaçla sorguya çekilen ilgili avuka-
t›n iste¤i d›fl›nda kamuya aç›k de¤ildir.

29.5.7 Kovuflturulan avukat cübbe giyer.
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Bizzat haz›r bulunmas› gerekir ve bir avukattan yard›m alabilir.

29.5.8 Baflkan kovuflturulan avukat›n kimli¤ini tesbit eder.
Yoklu¤u durumunda, disiplin organ›n›n sonraki bir duruflma için
mübaflir yoluyla bir celpname göndermesi ve disiplin karar› veril-
mesinin usulüne uygun olup olmad›¤›n› incelemesi gerekir. ‹lgili
hiç gelmiyorsa veya adreste tan›nm›yorsa yoklu¤unda karar veri-
lir.

29.5.9 Duruflmalar›n her an›nda s›n›rl› say›da üyenin bulundu-
¤u organ, haz›r bulunan avukat› ve kovuflturma makam›n›n tem-
silcisini dinledikten sonra dosyan›n tüm üyelerin haz›r bulundu¤u
organa yollanmas›na  karar verebilir. 

29.5.10 Duruflmalar›n her an›nda disiplin organ› kovuflturulan
avukat› ve kovuflturma makam›n›n temsilcisini dinledikten sonra;  

- soruflturman›n ikinci derecedeki noktalar›n›n tayin edilmesine
(ya soruflturma organ›n›n ya da  karar organ›n›n bir üyesinin gö-
rev alaca¤› soruflturma)

- muhtemelen tan›klar›n dinlenmesi için sonraki oturuma erte-
lenmesine karar verebilir. 

29.5.11 Duruflma usulü flunlar› ihtiva eder:

davetname, söz konusu olan sorgu, tan›klar›n, flikayetçinin ve-
ya (karar organ› baflkan›n›n s›n›rs›z yetkisine göre) bilirkiflinin ve
kovuflturma makam›n›n üyesinin dinlenmesi, savunma veya sa-
vunmalar.

29.5.12 Kovuflturulan avukat son sözünü söyledikten sonra du-
ruflmalar›n sona erdi¤i aç›klan›r. Yeni bir olay ileri sürülürse, disip-
lin organ› basit bir mektupla bundan bilgilendirilirse, müzakereler
s›ras›nda duruflmalar yeniden aç›labilir. Bu durumda ilgili avukata
yeni bir celpname ile haber verilir.

29.5.13 Oturum gizlidir.

29.5.14 Disiplinle ilgili al›nan karar Kararnamenin 195. madde-
sine uygun olarak   ilgili avukata ve baflsavc›ya tebli¤ edilir.

Davac› karar›n kesinleflmesinden derhal haberdar edilir.
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29.5.15 Disiplin organ› disiplin cezas› alan avukat› masraflar›n
ödenmesine mahkum edebilir. Bunlar celpname masraflar›, gerek-
ti¤inde duruflmalar›n steno makinesiyle yaz›lmas› bedeli ile kiflile-
re göre hesaplanan dava masraflar› ve özellikle bilirkifli masrafla-
r›d›r. 

Harcamalar› miktar› götürü usulde tespit edilir.

29.6 A.B. ne üye bir devletin vatandafl› olan avukata disiplin
usulünün uygulanmas›

Kararnamenin 204. maddesi hükümlerine göre Frans›z avukat-
lar için öngörülen disiplin usulü Kararnamenin 200. maddesi hü-
kümlerine göre Fransa’da arada bir mesleki bir çal›flma yapan ve
Fransa’dan baflka bu devletlerden birinde daimi olarak oturan
A.B.’ye üye devletlerden birinin vatandafl› olan avukatlara uygula-
nabilir.

29.7 Geçici olarak görevden alma

Birlik Yönetim Kurulu resen olsun, baflsavc›n›n talebiyle olsun
disiplin veya ceza kovuflturmas› konusu olan avukat› geçici bir sü-
re için görevden alabilir. Kanunun 23. maddesi ile öngörülen ge-
çici görevden alma bir disiplin cezas› oluflturmaz, fakat üçüncü ki-
flileri korumak için oluflturulan bir güvenlik tedbiridir.

Bu tedbirle ilgili olan avukat, soruflturmada gerekli olacak bel-
ge ve bilgileri Baro Baflkan› veya onun yetkilendirdi¤i kifliye ver-
mek zorundad›r.  

Takip edilecek usul Kararnamenin 187 ila 199. maddeleri ve yu-
kar›daki 29.3 ila 29.5 maddelerinde öngörülen hususlarda belirtil-
mifltir.

Karar›n icraya konulabilecek duruma geldi¤i andan itibaren ge-
çici olarak görevden al›nan avukat›n tüm mesleki çal›flmalardan ve
özellikle cübbe giymekten, müvekkil edinmekten, dan›flma ver-
mekten, mahkemelerde taraflar› temsil ve yard›m etmekten kaç›n-
mas› gerekir. Daha genel olarak avukatl›k niteli¤ine ba¤l› hiçbir
çal›flma yapamaz.
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Geçici olarak görevden al›nan avukat daha önce görevden al›n-
mam›flsa, do¤rudan do¤ruya Baro Baflkan›n›n avukata CARPA’dan
para alma, geri alma ve yat›rma yetkisi verdi¤i vekaletin derhal
geri al›nmas›na neden olur.

Geçici olarak görevden al›nan  avukat geçerli takvim y›l› için
borçlu olunan sigorta primleri hariç, görevden alma süresi boyun-
ca Birli¤in aidat›n› ödemez. Levhaya ve staj listesine kay›tl› kala-
rak, sosyal örgütlere ve CNBF ye karfl› yükümlülükleri devam eder.

SCP Kararnamesinin 55. maddesine uygun olarak geçici olarak
görevden al›nan  avukat mesleki adi bir flirketin üyesi ise bundan
do¤an tüm hak ve yükümlülükleri ile ortak niteli¤ini görevden
al›nma süresi boyunca korur.

Bununla birlikte kara kat›l›m yar›ya indirilir. Öbür yar›s› ad› ge-
çen 55. maddede belirtildi¤i üzere gerekli yere verilir.

Geçici olarak görevden al›nan  avukat›n afla¤›da gösterilen 30.
maddeye uygun olarak atanm›fl  bir veya birçok geçici vekil  tara-
f›ndan  görevlerine vekalet edilir.

Birlik Yönetim Kurulu resen olsun, baflsavc›n›n talebi üzerine
olsun, ilgilinin talebiyle olsun her an geçici olarak görevden alma-
ya son verebilir.

Bu görevden alma disiplin veya ceza kovuflturmalar› kapand›-
¤› tarihten itibaren itiraza yer kalmayacak biçimde durur.

29.8 Geçici yasakl›k

Takip edilen usul yukar›daki 29.3 ila 29.5. maddeleri ve Karar-
namenin 187 ila 199. maddeleri taraf›ndan öngörülen hususlard›r.

Geçici yasaklanan avukat›n karar›n icraya konulabilecek duru-
ma geldi¤i andan itibaren tüm mesleki çal›flmalardan ve özellikle
cübbe giymekten, müvekkil kabul etmekten, dan›flma vermekten,
mahkemede taraflar› temsil ve yard›m etmekten kaç›nmas› gere-
kir. Ne üye oldu¤u mesleki örgütlerin çal›flmalar›na kat›labilir ne
de avukat gibi davranabilir.

Geçici yasaklanan avukat daha önce görevden al›nmam›flsa,
do¤rudan do¤ruya Baro Baflkan›n›n avukata CARPA’dan para al-
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ma, geri alma ve yat›rma yetkisi verdi¤i vekaletin derhal geri al›n-
mas›na neden olur.

Geçici olarak yasaklanan  avukat geçerli takvim y›l› için borçlu
olunan sigorta primleri hariç, yasaklanma boyunca Birli¤in aidat›-
n› ödemez. Levhaya ve stajyer kalarak, sosyal örgütlere ve CNBF
ye karfl› yükümlülükleri devam eder.

Mesleki adi bir flirket  üyesi oldu¤u takdirde, geçici olarak ya-
saklanan avukat bu ceza süresi boyunca, ortak niteli¤ini, bundan
do¤an tüm hak ve yükümlülüklerini SCP Kararnamenin 53. mad-
desine uygun olarak, mesle¤in kendisine sa¤lad›¤› avantajlar d›-
fl›nda korur.

Üç ay veya daha fazla süre ile yasaklama cezas› söz konusu ol-
du¤u takdirde , di¤er ortaklar›n oybirli¤iyle al›nm›fl bir kararla, ay-
n› olaylar veya buna benzer olaylar için bir  müeyyide konusu ya-
p›lm›fl olanlar hariç, mesleki adi flirketten çekilmek zorunda kala-
bilir.

Mesleki adi  flirketten çekilmek zorunda kalan orta¤›n flirket
paylar› alt› ay içinde gerekirse bir y›la kadar bir sürede SCP Karar-
namenin 30. maddesi (2. ve 3. f›kralar›) ile öngörülen flartlarda sa-
t›l›r.

Geçici yasakl› avukat›n afla¤›da 30. maddede belirtildi¤i gibi
bir veya birçok geçici vekil  taraf›ndan görevlerine vekalet edilir.

Geçici olarak yasaklanma Birlik Yönetim Kurulunun yeni bir ka-
rar› olmaks›z›n cezan›n çekilmesiyle son bulur.

29.9 Barodan kayd›n silinmesi

Takip edilen usul 29. 3 ila 29.5 maddeleriyle ve Kararnamenin
187 ila 199 maddesiyle öngörülen usuldür.

Kararnamenin 185. maddesine uygun olarak kayd› silinen avu-
kat ne baflka bir baronun levhas›na ne de staj listesine kaydola-
bilir.

Kay›ttan silmenin di¤er tüm sonuçlar› özellikle iflletmeyi dev-
retme konusunda 29 haziran 1935 tarihli Kanundan do¤an sonuç-
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lar cezaland›r›lan avukata uygulan›r.

Kay›ttan silme daha önce görevden al›nmam›flsa, Baro Baflka-
n›n›n avukata CARPA’dan para  alma, yat›rma, geri çekme yetkisi-
ni verdi¤i vekaletin derhal geri al›nmas›na neden olur.

Kayd› silinen avukat mesleki adi flirkete üye ise, kay›ttan sil-
menin kesinleflti¤i tarihten itibaren alt› ay içinde SCP Kararname-
nin 29, 53, 54 ve 72. maddelerinde öngörülen flekil ve flartlarda
üçüncü kifliye paylar›n› satmas› gerekir.

Tüm ortaklar›n veya mesleki adi flirketin kayd›n›n silinmesi iti-
raza yer kalmayacak flekilde bunlar›n feshine neden olur.

Kay›ttan silinmeye neden olan kararda flirketin feshi saptan›r
ve tasfiyesi düzenlenir. 

Barodan kesin olarak ihraç edilen , kayd› silinen avukat, mes-
leki çal›flmalar›na ba¤l› zorunluluklar›ndan kurtulur. Geçerli takvim
y›l›nda borçlu olunan sigorta prim ödemeleri hariç ve  kay›ttan sil-
me karar›n›n uygulanabilir hale  geldi¤i tarihte elde edilmifl olas›
haklar sakl› kalmak kayd›yla, mesle¤inin ona verdi¤i haklar›n hep-
sini ve özellikle avukatl›k niteli¤inden dolay›  sosyal yard›mlardan
faydalanma hakk›n› kaybetmifl olur.

Yerine baflkas›n›n geçmesi ve müvekkilinin bundan sonraki du-
rumu afla¤›da 30.5 ila 30.9 maddesine aç›kland›¤› gibi düzenlen-
mifltir.

MESLEKTEN ÇIKARILMA - FAAL‹YET‹N DURDURULMASI -  GEÇ‹C‹
TEVK‹L

BAfiLIK VII

MESLEKTEN ÇIKARILMA

FAAL‹YETLER‹N DURDURULMASI

GEÇ‹C‹ TEVK‹L

30.1 Meslekten ç›kar›lma ve iflten el çektirilme
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Ya tüm üyelerin kat›l›m›yla  ya da s›n›rl› say›da üyenin kat›l›-
m›yla toplanan Birlik Yönetim Kurulu, resen veya baflsavc›n›n ta-
lebiyle yada ilgilinin talebi üzerine Kararnamenin 104 ile 108
md.de öngörülen flartlarda, avukat›n meslekten ç›kar›lmas›na ka-
rar verir.

Kararnamenin 108.md.sine uygun olarak, meslekten ç›karma
karar›, kay›t konusunda baflvurulan uygulamalara benzer bir idari
önlemdir.

Bu tedbirle ilgili olan avukat Baro Baflkan›na veya yetkili tem-
silcisine daha sonra da Birlik Yönetim Kuruluna , al›nacak kararla
ilgili tüm belge ve bilgileri vermek zorundad›r.

30.1.1.Resen verilen meslekten ç›karma karar›

Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan bir avukat›n levhadan veya
staj listesinden ç›kar›lmas›na resen karar verilir.

- ya  Kararnamenin 104. m.de belirtildi¤i gibi avukat görevleri
ile ba¤daflmayan ifller yapt›¤› taktirde veya kanunun emretti¤i si-
gorta ve garanti zorunluluklar›n› yerine getirmedi¤i takdirde zo-
runlu olarak,

-ya da avukat›n Kararnamenin 105/2 ve 3.maddesiyle belirle-
nen durumlardan biri içinde bulundu¤u takdirde, özellikle ortak
oldu¤u avukat›n veya Grubun elde bulunan aktifinin pasifini kar-
fl›lamad›¤›n›n Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan saptand›¤› durum-
da ihtiyari olarak, 

30.1.2.Resen verilen meslekten ç›kar›lma karar›n›n usulü 

Bir avukat›n meslekten ç›kar›lmas›na resen  karar vermek için
gerekli flartlardan biri olufltu¤u taktirde , avukat , kiflisel durumu-
nun detayl› olarak araflt›r›lmas› amac›yla ya Baro Baflkan›n›n yet-
kilendirdi¤i bir Birlik Yönetim Kurulu üyesi taraf›ndan ya da bir
Birlik Yönetim Kurulu üyesinin baflkanl›¤› alt›nda olan , Birlik Yö-
netim Kurulunun mevcut ya da eski üyelerinden oluflan ve  Baro
baflkan› taraf›ndan atanm›fl Meslek Ahlak› Komisyonu taraf›ndan
ça¤r›l›r. 

Davet mektubu iadeli taahhütlü olarak en az 15 gün önceden
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ilgiliye gönderilir.

Celpname avukat›n muhtemelen meslekten ç›kar›lmas›n› gerek-
tiren  sebepleri belirtir ve özellikle Birli¤in bilgisinin oldu¤u aktif
ve pasif durumunu veya C.N.B.F’ye veya Birli¤e karfl› borçlar›yla il-
gili belirli tutarlar› gösterir.

Celbedilen avukat seçti¤i veya  ilgilinin talebiyle Baro Baflkan›
taraf›ndan resen atanm›fl meslektafllar›ndan yard›m alabilir. 

Baro Baflkan›n›n yetkilendirdi¤i kifli veya Komisyon, avukat›n
aç›klamalar›n› dinler. ‹lgili alacakl›lar ile anlaflma veya çözüm bul-
maya yard›m etmek için tüm yetkilere sahiptir.

Hiçbir çözüm bulunam›yorsa veya avukat›n mali durumu kesin
olarak tehlikeye düflüyorsa, avukat›n haz›r bulunmad›¤› durumlar-
da oldu¤u gibi Baro Baflkan›n›n veya komisyonun yetkilendirdi¤i
kifli celbin gerekçelerini belirten bir rapor haz›rlar ve ifadenin na-
s›l al›nm›fl oldu¤unu betimler ve Birlik Yönetim Kuruluna dosyay›
gönderir.

Avukata rapor metni iletilir  ve Meslek Ahlak› Komisyonu veya
Baro Baflkan›n›n yetkilendirdi¤i kifli taraf›ndan davet edildi¤i be-
lirtilerek, ileri sürülen meslekten ç›kar›lma karar›n› hakl› k›lan se-
bepler hat›rlat›larak en az 15.gün önceden gönderilen  iadeli taah-
hütlü mektupla Birlik Yönetim Kuruluna ça¤r›l›r.

Kanunla belirlenen flartlarda ya tüm üyelerin kat›l›m›yla ya da
s›n›rl› say›da üyenin kat›l›m›yla toplanan Birlik Yönetim Kurulu,
avukat veya dan›flman› haz›r bulunuyorsa ve ifadeleri al›nm›flsa
meslekten ç›karma  karar› al›r.

30.1.3 Kendi ‹ste¤iyle meslekten ç›kar›lma

Levhadan veya staj listesinden ç›kar›lma avukat taraf›ndan is-
tenebilir.

- Avukatl›k mesle¤i ile ba¤daflmayan ifller yapt›¤› taktirde, Ka-
rarnamenin 104.md.de belirtildi¤i gibi zorunlu olarak, 

- Hastal›k veya ciddi ve devaml› rahats›zl›k etkisiyle veya yine
Baro d›fl› çal›flmalar nedeniyle veya baflka sebepler için nezdinde
kay›tl› oldu¤u mahkemeden uzaklaflmas› yüzünden Kararnamenin
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105/1 m. hükümlerine göre mesle¤ini bilfiil ifa etmesi engellendi¤i
takdirde, yine Kararnamenin 105/1.nin uygulanmas›yla flahsi ne-
denlerle ihtiyari olarak. 

Bu son durumda, meslekten ç›kar›lma, meslekten ayr›lma  gi-
bi de¤erlendirilir.

‹lgili bizzat meslekten ç›kar›lma talebinde bulunamazsa, bu ta-
lep ailenin bir üyesi, yak›nlar› veya Baro Baflkan› taraf›ndan talep
edilebilir.

Meslekten ç›kar›lmaya,  ilgiliyi dinlemek veya celbetmeye ge-
rek olmaks›z›n sunulan istek göz önünde tutularak tüm üyelerin
veya s›n›rl› say›da üyenin kat›l›m›yla Birlik Yönetim Kurulu taraf›n-
dan karar verilir

Bununla birlikte Birlik Yönetim Kurulu veya s›n›rl› say›da üye-
nin oluflturdu¤u kurul bir sorun  veya bir çeliflki gördü¤ü taktirde,
avukat›n, celpnamenin  süreleri ve zaman› hesaba kat›larak müm-
kün olan en yak›n toplant›ya  ça¤r›lmas› gerekecektir.

30.2 Meslekten ç›kar›lman›n sonuçlar›

Avukat›n meslekten ç›kar›lmas›na karar verilmesi ve bunun yü-
rürlü¤e girmesinin  sonuçlar› flunlard›r:

Meslekten ç›kar›lan avukat›n ad› levhadan silinir. Meslekten ç›-
kar›lan avukat›n mesleki çal›flma yapmamas› ve özellikle cüppesi-
ni giymemesi  gerekir.  

Meslekten ç›kar›lma karar›nda aksine bir hüküm yoksa, avukat
unvan›n› kullanmas› da yasakt›r.

Meslekten ç›kar›lma, daha önce görevden al›nmam›flsa, Baro
Baflkan›n›n avukata CARPA’dan para alma, yat›rma, geri çekme
yetkisini verdi¤i vekaletin derhal geri al›nmas›na neden olur.

Meslekten ç›kar›lan  avukat, ç›kar›lma süresi boyunca, mesleki
faaliyeti çerçevesinde ödeyece¤i aidatlardan art›k sorumlu de¤il-
dir. 

Fakat meslekten ç›kar›lma karar›n›n yürürlü¤e girdi¤i anda mu-
accel halde bulunan ve geçerli takvim y›l› için Birlik taraf›ndan
kendi ad›na ödenmifl sigorta primleri ve CNBF aidat›n› ödemek zo-
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rundad›r.

Avukatl›k niteli¤ine ba¤l› haklardan yoksun olsa bile, meslek-
ten ç›kar›lma süresi boyunca avukat niteli¤inin yitirildi¤i tarihte
hak etmifl oldu¤u menfaatlerden yararlanabilir.

Mesleki adi bir flirketin üyesi olan meslekten ç›kar›lan avukat,
ortakl›k niteli¤i ile bundan do¤an tüm hak ve yükümlülüklerini
mesle¤in kendisine sa¤lad›¤› avantajlar d›fl›nda çekilme süresi bo-
yunca korur.

Meslekten ç›kar›lan avukat, Baro üyeli¤ini korur ve Birli¤in
kontrol ve otoritesi alt›nda kal›r.

Meslekten ç›kar›lma süresi boyunca Baro Baflkan›na istifas›n›
gönderebilir.

Bütün meslekten ç›kar›lma veya iflten el çektirilme durumlar›n-
da Baro Baflkan› afla¤›daki 305.m. hükümlerine uygun olarak mes-
lekten ç›kar›lan veya iflten el çektirilen avukat›n yerine bir veya bir
çok geçici vekil atar.

Üçüncü flah›slar› da durumdan haberdar edebilmek için mes-
lekten ç›kar›lma karar› ve avukatlar›n ve 3.kiflilerin yararlanmas›
için Birli¤in sekreterli¤inin tuttu¤u bir liste üzerine bir ibare konu-
larak Paris Barosu Bülteninde yay›nlan›r.

Resen meslekten ç›kar›lma durumunda, kanun taraf›ndan ön-
görülen baflvuru yollar› sona erdi¤inde ve böylece meslekten ç›ka-
r›lma karar› kesinleflti¤i anda bu karar önceki f›krada belirtildi¤i gi-
bi yay›nlan›r. 

Kendi iste¤iyle veya flahsi nedenlerle meslekten ç›kar›lma du-
rumunda, Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan  meslekten ç›kar›lma
karar› verildi¤i anda yay›nlan›r.

30.3 Meslekten ç›kar›lma süresi ve yeniden kay›t 

Birlik Yönetim Kurulu belirli veya belirsiz bir süre için meslek-
ten ç›kar›lma karar verir.

Belirli bir süre için meslekten ç›kar›lma karar› verilmiflse, Birlik
Yönetim Kurulu karar›yla öngörülen sürede , meslekten ç›kar›lma
karar›na yol açan neden ortadan kalkmad›¤› takdirde yukar›da an›-
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lan usule uyarak al›nm›fl yeni bir kararla, yeniden meslekten ç›ka-
r›lma karar› verebilir. 

Aksi durumda Birlik Yönetim Kurulu levhaya ve staj listesine il-
gilinin yeniden kayd›na karar verir.

Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan belirsiz bir süre için karar ve-
rilmiflse, Birlik Yönetim Kurulu, resen veya ilgilinin veya baflsavc›-
n›n talebiyle avukat›n meslekten ç›kar›lmas›na neden olan sebep-
lerin ortadan kalkt›¤› do¤ruland›ktan sonra meslekten ç›kar›lma
tedbirini iptal eder ve ilgilinin yeniden levhaya kayd›na karar ve-
rir. 

Kararnamenin 105/2 m.de öngörülen durumlarda ilgili Birli¤in
ve CNBF nin aidatlar›n› ödedi¤i taktirde.Birlik Yönetim Kurulu mes-
lekten ç›kar›lma tedbirini hem iptal eder ve hem de levhaya yeni-
den kayd›na karar verir. 

Birlik Yönetim Kurulu, talepte bulundu¤u takdirde, meslekten
ç›kar›lan veya iflten el çektirilen avukata meslekten ç›kar›lma sü-
resi boyunca kaybetmifl oldu¤u emeklilik haklar›n› makul bir süre-
de yeniden tesis etmek imkan›n› vererek, geçmifle yönelik hakla-
r›n›n korunmas›na karar verebilir. 

Birlik Yönetim Kurulunun gerekçelendirilmifl  aksi karar› d›fl›n-
da, levhaya veya staj listesine yeniden kaydedilme halinde  talep
edilen ödemenin yap›lmas› gerekir. 

Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan ilgili iadeli taahhütlü bir mek-
tupla  on befl gün içinde ça¤r›lmadan veya dinlenmeden yeniden
kaydedilme talebinin reddine  karar verilemez. 

30.4 Soruflturma ve Yönetime Yard›m

Baro Baflkan›, mesle¤ini yaparken s›k s›k  zaafiyet gösteren bir
avukat›n durumunu kontrol etmek amac›yla, kendisine tevdi edi-
len görevin gerektirdi¤i garantilere, yeteneklere ve niteliklere sa-
hip halen faaliyette olan veya onursal bir avukat› istedi¤i an tayin
edebilir. 

‹lgiliyi dinledikten ve yeterli bilgiyi toplad›ktan sonra sorufltur-
mayla görevlendirilen avukat Baro Baflkan›na bir rapor verir. Baro
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Baflkan› bu raporda uygun gördü¤ü her türlü önlemi almaya yet-
kilidir.

Baro Baflkan› kendi seçti¤i halen faaliyette olan veya onursal
bir avukat› yönetimde teknik yard›m amac›yla tayin edebilir.

Baro Baflkan› taraf›ndan onaylanm›fl özel bir sözleflme yoksa,
bu müdahalelerin mali yükü onun belirledi¤i flartlara göre  ilgili
avukat taraf›ndan çekilir.

30.5 Geçici tevkil

Avukat meslekten ç›kar›lm›fl veya görevlerini ifada mücbir se-
bepler  yüzünden mazereti bulundu¤u  takdirde,  levhaya kay›tl›
avukatlar aras›ndan bir veya birçok geçici vekil seçebilir. Bir bafl-
kas›n› seçebilen Baro Baflkan›n› bundan  haberdar ettikten sonra
seçti¤i vekil geçici olarak yerine geçer.

Meslekten ç›kar›lan veya mazereti bulunan avukat seçim yap-
mas› imkans›z oldu¤u veya seçim yapmad›¤› takdirde, vekil veya
vekiller Baro Baflkan› taraf›ndan atan›r.

Vekil yükümlülükleri yerine getirir, fakat sadece tevkil edilen
avukat›n bürosunun ortakl›¤a kat›lan güç ve imkanlar ölçüsünde
sorumluluklara ve yükümlülüklere cevap vermek durumundad›r.

Görevinin büyüklü¤ü ve ücret toplam› vekil eden ve tevkil olu-
nan aras›nda anlaflma yoksa Baro Baflkan› taraf›ndan belirlenir.

Dahas›, her tevkil etme nedeniyle Avukatlar Birli¤i taraf›ndan
tevkil edilen büronun gelirleri üzerinden al›nan özel bir aidat tah-
sil edilir.  Bu aidat miktar› Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan belir-
lenir. 

Vekillik etme süresi Kararnamenin 171. maddesiyle öngörülen
flartlarda Baro Baflkan› taraf›ndan tesbit edilir.

Ya tevkil edilen, geçici vekil veya baflsavc›n›n talebiyle ya da
resen, Baro Baflkan› taraf›ndan vekillik etmeye son verilir.

Tevkil süresi sonunda , Baro Baflkan› afla¤›da 30.6 ve 30.7
maddelerinde öngörülen tedbirleri alabilir.

30.6 Geçici yönetim
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Ölüm, ortaklar aras›ndaki anlaflmazl›k, sona erdirme, geçici gö-
revden al›nma , süreli yasaklanma veya levhadan silinme durumu
, ayr›ca yukar›da 30.5 maddenin 6. f›kras›nda öngörülen süreden
fazla uzat›lan tevkil etme durumunda geçici yönetme tedbiri al›n›r.

Geçici yönetim alt›na alma karar› Baro Baflkan› taraf›ndan ve-
ya karar› veren  makam taraf›ndan saptanan her yolla yay›nlana-
bilir. 

Geçici yönetici veya yöneticiler, bütün faaliyetleri yönetilen
avukat›n yerine geçerler, bürosunun yönetimini sa¤larlar, mesleki
çal›flmas›yla ilgili her kararda onun yerine geçerler ve bu amaçla,
özellikle, ifl yerinin kira kontrat›n› feshedebilir, yan›nda çal›flanla-
r›n ifline son verebilir, büronun normal yönetimi ve yönetilenin
durumu ile ba¤daflmayan ortakl›k ve ifl sözleflmelerinin takibini
sona erdirebilirler.

Yönetici, yönetilen avukat›n gelirleri onun yarar›na tahsil eder
ve borçlar›n› öder. Tahsil edilen bedeller d›fl›nda kiflisel olarak so-
rumlu de¤ildir.

Yönetici idari ifllemlerin muhasebesini tutar ve bunlar›  Baro
Baflkan›na sunar. Yönetilen büronun iflletmesi karl› ise gelirleri
üzerinden, Baro Baflkan›n›n kontrolü alt›nda,  kendi ücretini önce-
den ay›rabilir.

Dahas›, her geçici yönetim nedeniyle, Birlik Yönetim Kurulu ta-
raf›ndan miktar›n›n belirlendi¤i ve yönetilen büronun muhtemel
karlar› ve gelirleri üzerinden önceden ayr›lm›fl özel bir aidat  Avu-
katlar Birli¤i taraf›ndan tahsil edilir.

Yönetilenin durumu ve müvekkillerin menfaati gerektirdi¤i tak-
dirde, yönetici; yönetilen avukata veya onun müvekkillerini ar›zi
olarak temsil eden hak sahiplerine  uyar› yap›ld›ktan otuz gün
sonra Baro Baflkan›n›n izni d›fl›nda art›k bürosunu yönetemeyen
avukatlar›n› de¤ifltirmeleri için yönetilen avukat›n müvekkillerini
davet edebilir.

Geçici olarak görevden al›nma veya süreli yasakl›k sona erdi¤i
anda geçici yönetim de kendili¤inden sona erer.

Birlik Yönetim Kurulu veya bir disiplin organ› taraf›ndan emre-
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dilen di¤er  durumlarda, Baro Baflkan›n›n karar›yla geçici yöneti-
me son verilir. 

30.7 Tavsiye ve di¤er tedbirler

Kay›ttan silme karar› verildi¤i takdirde ve müvekkilinin ç›karla-
r› ve yönetilenin durumu gerektiriyorsa,  Baro Baflkan› geçici yö-
netici veya yöneticilerin raporu üzerine büronun tasfiyesine karar
verebilir.

Bu karar; tasfiyeyi ilan etmek ve özellikle tasfiye s›ras›nda bü-
royu yönetmek, aktifleri paraya çevirmek ve pasifleri temizlemek,
aktifin yetersizli¤i durumunda Birlik taraf›ndan sorumlu olunan bu
ifllemlerle ilgili ücret ve masraflar›n indirilmesi ile tasfiyeden ileri
gelen net aktif varsa, tasfiye edilen büronun eski sahibi veya muh-
temel hak sahipleri aras›nda bölüfltürmek veya ödemek için  üçün-
cü kiflilerin haklar› sakl› kalmak kayd›yla en genifl yetkilerle atad›-
¤› tasfiye memuruna verilir.

Tasfiye memurunun avukat veya bir avukat›n yard›mc›s› olma-
s› gerekir.

Tasfiye memuru görevine son veren Baro Baflkan›na verdi¤i bir
raporla ifllemlerin hesab›n› verir.

Her durumda ve özellikle ilgilinin mesleki veya kiflisel hesapla-
r›nda bir  kar›fl›kl›k ortaya ç›kt›¤› takdirde, Baro Baflkan› uygun ol-
du¤unu düflündü¤ü her türlü karar› alabilecektir ve özellikle borç-
lunun aktif ve pasif durumunu ortaya ç›karmakla sorumlu bir bilir-
kiflinin Mahkeme baflkan› taraf›ndan atanmas› veya  mallar›n› yö-
netmek, borçlar›n› ödemek ve gerekirse ortak mal›n›n tasfiyesine
karar vermekle yükümlü adli bir idareci atanmas› karar›n› alabile-
cektir.

Devam eden ifller  Baro Baflkan›n›n yetkilendirdi¤i, meslek s›r-
r›na uyulmas›na dikkat etmekle yükümlü ve dosyalar›n yönetimin-
den sorumlu bir kiflinin veya böyle bir geçici vekilin veya yukar›-
da belirtildi¤i gibi atanan bir yöneticinin kontrolü alt›na al›n›r.

Öte yandan geçici vekiller, yöneticiler veya tasfiye memurlar›
meslek s›rr›na kendileri de uymak zorundad›r. 
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Adli yöneticiler ve bilirkiflilerin ücret ve masraflar› borçlunun
aktiflerinden al›nacakt›r.

Önceki hükümlere göre al›nan kararlarda, Baro Baflkan›n›n uy-
gun oldu¤una karar verdi¤i her ilan ve soruflturma tedbirine yer
verilebilir.

Geçici vekil, yönetici ve tasfiye memuru tayini Baro bülteninde
yay›nlan›r ve Birlik hakk›nda bilgi al›nabilen bir sicile ifllenir.

Geçici vekil (yönetici veya tasfiye memuru) hiçbir koflulda Ba-
ro Baflkan› taraf›ndan izin almaks›z›n tevkil olunan (yönetilen ve-
ya tasfiye edilen) avukat›n bir müvekkilinin avukat› olamaz.

30.8 Uygulama Grubu durumunda geçici tevkil tayini 

‹flbu madde hükümleri 25 ocak 1985 tarihli 85-98 no.lu Kanu-
nu ve SCP Kararnamesi ve SCP Kanun hükümleri sakl› kalmak kay-
d›yla uygulan›r.

Staj listesi ve levhadan kayd›n›n silinmesine iliflkin Kararname-
nin 104 ve devam› ve uyuflmazl›klar konusunda Kararnamenin 111
ve devam› maddelerinde öngörülen nedenlerden biri için görevle-
rini yaparken devaml› surette mazereti bulunan avukat bir Uygu-
lama Grubu orta¤› ise yerine birinin atanmas›n› Baro Baflkan›n›n
bir baflka karar› d›fl›nda, ortaklar› sa¤lar.

Bir Uygulama Grubunun bütün ortaklar› görevlerini yaparken
ayn› anda mazeretleri bulunuyorsa onlar›n yerine geçici vekiller
yukar›daki 30.5 maddesinde aç›kland›¤› gibi atan›r.

Uygulama Grubunun ve tüm ortaklar›n›n yasakland›¤› durum-
larda Birlik Yönetim Kurulu veya disiplin organ› veya yoksa Baro
Baflkan›, Uygulama Grubunun yönetimini sa¤lamak için bir veya
birçok yönetici tayin eder.

Uygulama Grubunun ortaklar›ndan bir k›sm›n›n bir süre için gö-
revden al›nmas› durumunda, görevden al›nmayan ortaklar bu yö-
netimin sorumlulu¤unu alabilirler.

Tüm üyelerin görevden al›nmas› durumunda Baro Baflkan› on-
lar›n vekili olarak bir veya birçok avukat tayin eder.
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Tüm ortaklar›n de¤il de bir veya birkaç›n›n görevden al›nmas›
durumunda geçici vekil atanmaz.

Uygulama Grubunun kay›ttan silinmesi nedeniyle feshi ve hü-
kümsüzlü¤ü durumu hariç olmak üzere tüzü¤e uygun olarak tasfi-
ye memuru  atan›r.

Aksi halde, tasfiye memuru  Uygulama Grubunun feshi ve hü-
kümsüzlü¤üne ya Baro Baflkan›n›n görüflünden sonra verilen adli
karar üzerine yada  bu feshi tesbit eden veya feshe  karar veren
ortaklar›n karar› üzerine atan›r.

Tasfiye memuru kay›ttan silinmemifl veya iflten el çektirilmemifl
veya geçici yasaklanmam›fl olan avukatlar aras›ndan veya kendi
ortaklar› aras›ndan seçilir.

Baro Baflkan›n›n  görüflü al›nd›ktan sonra yada  ücreti belirle-
nen tasfiye memurunu atayan Baro Baflkan›n›n veya ortaklar ku-
rulunun karar›ndan sonra adli karar verilir.

Bu ücret Uygulama Grubunun kaynaklar›n›n ifltirak hissesiyle
oluflturulur.

30.9 Çal›flman›n durdurulmas›

Mesleki faaliyetini durduran bir avukat, müvekkillerinin kabul
etmesi kayd›yla dosyalar›n›n bir k›sm›n›n veya hepsinin sorumlu-
lu¤unu meslektafllar›ndan birinin almas›n› isteyebilir.

Halef olan avukat selefinin veya hak sahiplerinin zarar›n› öde-
yebilir.

Bu tür her anlaflman›n imzas›ndan önce, sorun ortaya ç›kt›¤›n-
da Baro Baflkan›n›n zorunlu hakemli¤ini öngörüp öngörmedi¤ine
ve her avukat›n uymas› gereken nezaket ve meslektafll›k kuralla-
r›na uyulup uyulmad›¤›na  dikkat eden Baro Baflkan›n›n bilgilen-
dirilmesi gerekir.

Mesleki bir flirketin üyesi avukat›n istifas›, ölümü veya kay›ttan
silinmesi SCP Kararnamenin 24 ila 34 ve 54. maddelerime uygun
olarak ortakl›¤a ait paylar›n devir ve intikaline yol açar.

BARO BAfiKANININ B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹ 
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BAfiLIK VIII

BARO BAfiKANININ B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

Madde 31

31.1 Bir avukat aleyhine ve adli yarg›n›n tüm üyeleri, bir hakim,
bir hükümet komiseri, bir bakanl›k görevlisi, bir adalet muavini ,
bir adli bilirkifli aleyhine yöneltilmifl ve bir avukat taraf›ndan veya
onun talimatlar›yla düzenlenen, her yarg›ç önünde yap›lan anlafl-
ma, ek anlaflma veya bunlar›n yerini tutan belgede, hangi adli bi-
çimde yap›lm›fl olursa olsun, meslek ahlak› ilkelerine uyulup uyul-
mad›¤›  hakk›nda bilgisi olmas› için ve  gerekti¤inde ›l›ml› ve uz-
lafl›labilir hale getirebilmesi için Baro Baflkan›n› önceden haberdar
etmek gerekir.

Baro Baflkan›n›n düflünceleri veya uzlaflma daveti;  izin verme,
karar yada  onama anlam›na gelmez. Sadece  bir tavsiye niteli¤in-
dedir. Üstelik Temel ‹lkelere ayk›r› olmamak kayd›yla, avukat›n bu
tavsiyeyi kabul etmeme hakk› vard›r.

31.2 Özellikleri nedeniyle baz› usuller Baro Baflkan›n›n paraf›-
na tabidir.

Bir k›sm› 12.4 P. Maddesinde belirtilmifltir. Di¤erleri afla¤›da s›-
ralanmaktad›r:

• pay, resmen onaylama ve tasfiye düzenlemesi ve baflvurula-
r›

• evlat edinme baflvurular›

• evlili¤in tan›nmas› ve medeni halinin düzeltilmesi halinde
baflvurular

• evlilikte mal rejiminin de¤ifltirilmesi baflvurular›

• mirasç›s› ç›kmayan terekeye bir vasi atanmas› baflvurular›

• medeni halin düzeltilmesi için yap›lan  baflvurular

• isim tashihi için yap›lan baflvurular

• kiralama yönetimine iliflkin baflvurular

• daha genel olarak Birlik Yönetim Kurulunda yap›lan baflvuru-
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lar

PARASAL ÖDEMELER 

MUHASEBEYE ‹L‹fiK‹N ZORUNLULUKLAR 

BAfiLIK IX

PARASAL ÖDEMELER

MUHASEBEYE ‹L‹fiK‹N ZORUNLULUKLAR

32.1 Parasal ödemeler

Avukat yukar›daki 6.3 maddesinin hükümlerinden ayr› olarak,
mesleki çal›flmas›na ba¤l› parasal  ödemeleri gerçeklefltirir.

Vekalet ücreti ve ayl›k maafl , masraf,vergi ve harçlar ve bun-
lar›n avanslar› ad› alt›nda yap›lan tüm ödemeler d›fl›nda, mesleki
çal›flmas› çerçevesinde bir avukata de¤erli ka¤›t veya senet tesli-
mi ve tüm para ödemeleri parasal ödeme demektir. 

Bir parasal ödeme yapma amac›yla bir avukat›n emrine düzen-
lenmifl senet veya çek, tahsil etmek amac› d›fl›nda ciro yoluyla
devredilemez..

Avukat ona emanet edilen paralar› kiflisel ç›kar› için dolayl› ve-
ya dolays›z kullanamaz.

1000 frank›n üstündeki her ödemenin  çekle veya posta çekiy-
le veya banka virman› yoluyla yap›lmas› gerekir.

Aksi halde makbuz karfl›l›¤› nakit olarak yap›labilir.

Tüm para ödemeleri veya senet ve de¤erli ka¤›t teslimi için, ib-
ra edilmemiflse, bir makbuz gönderilmesi veya teslim edilmesi ge-
rekir.

32.2 CARPA

Parasal ödemeler sadece CARPA arac›l›¤›yla yap›labilir.

Avukat›n bir parasal ödeme yapma amac›yla alm›fl oldu¤u  de-
¤erli ka¤›t, senet ve paralar›n CARPA’ya derhal depo edilmesi ge-
rekir.
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Her avukat taraf›ndan gerçeklefltirilen ifllemler , Baro Baflkan›-
n›n CARPA hesab›n›n içinde  bulunan avukat ad›na veya üye oldu-
¤u Uygulama Grubu ad›na aç›lm›fl flahsi alt hesaba kaydedilir 

fiahsi alt hesab›n iflleyifline iliflkin kurallar avukat›n uymak zo-
runda oldu¤u CARPA’n›n iç yönetmeli¤iyle düzenlenir.

CARPA’n›n iç yönetmeli¤i EK X da bulunmaktad›r.

Vekalet ücretleri sadece müvekkilin yaz›l› ve önceden onay› ile
CARPA hesab›ndan çekilebilir.

Masraflar, harçlar ve vergilerin ödenmesi  amac›yla müvekkil
taraf›ndan verilen avanslar CARPA alt hesab›na yat›r›lamaz.

Avukat sadece vesayet hakiminin kontrolü alt›nda ergin olma-
yan bir küçü¤e intikal eden paralar› kullanabilir ve CARPA’ya bu
amaçla özel bir hesap aç›lmas› gerekir. 

32.3 Muhasebeye iliflkin zorunluluklar

Avukat›n mesleki ifllemlerinin muhasebesini tutmas› ve bunu
yaparken büronun yönetimiyle ilgili olanlar ile müvekkiller hesab›
için gerçeklefltirilenleri ay›rmas› gerekir.

Büronun yönetimine iliflkin ifllemlerin muhasebesi yasal kural-
lara uygun olarak tutulmak zorundad›r.   

Müvekkillerin ad›na  ödenmesi gereken harçlar, masraflar ve
vergileri ödemesine iliflkin ifllemler farkl› bir muhasebe konusu
olur.

Her ödemeden önce, avukat  gerçeklefltirilen ifllemlerin ve
borçlu olunan tutarlar›n detayl› bir hesab›n› müvekkiline verir. He-
sab›n aç›k olarak harçlar›, vergileri ve masraflar› tarifelendirilmifl
ayl›k ücreti ve vekalet ücretlerini belirtmesi gerekir. 

Avans olarak al›nan tutarlar›n da aç›klanmas› gerekir.

Parasal ödemeler niteli¤inde olan ifllemlerin muhasebesi CAR-
PA ‹ç Yönetmeli¤ine uygun olarak özel hesaplarda takip edilir.

32.4 Mali garanti

Avukat, tatmin edici ek bir  mali garantinin gereklili¤inin  ka-
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n›tlanmas› d›fl›nda, Kanunun 27. maddesinin hükümlerine göre,
müvekkile ait olacak hesaba Birlik taraf›ndan benimsenen tarife-
nin  üstünde bir bedel için para, senet veya de¤erli ka¤›t alamaz.

Bir banka, bir kredi kurumu, bir sigorta flirketi veya bir karfl›-
l›kl› teminat flirketi taraf›ndan al›nan kefalet anlaflmas›ndan zorun-
lu olarak do¤an bu garantinin para, senet veya de¤erli ka¤›t alma-
dan önce kabul edilmesi gerekir.

Avukat›n CARPA’ya ve Birlik sekreterli¤ine kefilin ad›, unvan›
ve adresi ile verilen kefaletin tarihini, tutar› ve süresini derhal ilet-
mesi gerekir; Kararnamenin 217. maddesine göre teslim edilen
belgenin bir nüshas›, kefalet anlaflmas›n›n bir kopyas›n› da CAR-
PA’ya  vermesi gerekir.

Kefalet  anlaflmas›n›n bedelinde veya süresinde yap›lan her de-
¤iflikli¤i Birlik sekreterli¤ine ve CARPA’ya derhal bildirmek zorun-
dad›r.

32.5 Kontrol ve denetim

Avukat muhasebe defterlerini Baro Baflkan›n›n her talebinde
sunmak zorundad›r.

Müvekkillerin ad›na gerçeklefltirilen ifllemlerin muhasebesi ve
parasal ödemeler konusundaki hesaplarla ilgili dokümanlar,  Bir-
lik ve CARPA’n›n denetimine tabidir. 

Avukat›n gerçeklefltirilen ifllemleri belgeleyen dokümanlar›n  ve
hesapla ilgili evraklar›n Baro Baflkan›n›n temsilcisine iletilmesi  ve
bu denetimleri  çerçevesinde kendisinden istenenleri yerine getir-
mesi gerekir.

Tescil edilen bir ortakl›¤a avukat›n kat›l›m›, gerek ortakl›¤›n ge-
rekse avukat›n muhasebesini tutan kuruluflun denetim s›ras›ndaki
gerekli tüm bilgileri Baro Baflkan›na sa¤lama zorunlulu¤unu do¤u-
rur.

32.6 Baro Baflkan›n›n yedieminli¤i 

Baro Baflkan› adli bir kararla yediemin olabilir 

Emanetin Baro Baflkan›na teslim edilmifl olmas› gerekir.
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Baro Baflkan› emaneti almak zorunda olan bir kiflinin ad›na aç›-

lan özel yedieminlik hesab›na teminat olan bedeli depo eder.

Baro Baflkan› taraflar aras›ndaki anlaflmayla da yediemin ola-

bilir.

Paralar Birli¤in "adli yedieminlik" servisi nezdinde emanete

al›n›r.
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M‹N‹ SÖZLÜK

Abstenir vazgeçmek, yapmamak, imtina eylemek
Accomplir yapmak, giriflmek, yerine getirmek
Accorder vermek, donner, attribuer, octroyer, remettre
Accueil konuk olunan baro
Acte muamele
Acte de saisine disiplin ifllemleri/karar›
Par action sermayesi eshama münkasem (paylara bölün-
müfl)  komandit flirket  
admettre kabul etmek
admission kabul
adopter kabul etmek, benimsemek, onaylamak
agréer kabul etmek
Annulation yürürlükten kald›rma
Appartenir ile ilgili olmak, in alan›na girmek, ait olmaküye
olmak 
incombe à+de, revenir, appartenir
il lui appartien de = ona düfler
Appel bir üst mah.ye baflvuru
En application de uygun olarak, selon, en conformite
Approbation onama, tasvip, sunma
Approprier uydurmak
Assister à haz›r bulunmak
Assister qqn yard›m etmek   
Associé ortak------socété =flirket
Association dernek, ortakl›k
Assumer üzerine almak, göze almak
Assurer kontrol etmek, emin olmak, araflt›rmak, incele-
mek, sa¤lamak
Attribuer vermek, donner, accorder, octroyer, remettre
Dossier à l’audience görülen dava, incelenmekte olan dosya
Autorité makam
Avertir uyarmak, haber vermek
Aviser haberdar etmek
Benefice kar, leh
en cause en question,  sözkonusu olan
à charge de aleyhine
etre censée gibi say›l›r
cependant yine, bununla beraber, oysa
cessation durdurma, b›rakma
mise à la charge ona düflmek onun görevi olmak
ci-après afla¤›da gösterilen
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circonspection özen, dikkat
classement dosyay› kapatma, rafa kald›rma cloture, cêst
classé: bitti
clause hüküm, madde, kay›t, flart
commettre d’office resen atama.
Communication tebli¤
Communiquer tebli¤ etmek
comptabilité defter tutmak, muhasebe
conciliation uzlaflma, uzlaflt›rma, ara bulma
conclure imzalamak, akdetmek, yapmak, tamamlamak, bi-
tirmek, sonuca ba¤lamak, kan›s›na varmak, karar vermek
concours yard›m, katk›, bir araya gelme, toplanma, destek
concurance rekabet
confidantielle gizli
confier b›rakmak, emanet etmek, vermek
en conformite uygun olarak, selon, 
connaitre de bakmaya yetkili olmak
conscience vicdan
contabilité muhasebe
principe de la contradiction itiraz ve elefltiri ilkesi
interdiction contradictuar iki tarafl› dinleme
contradictoire karfl›l›kl›l›k
contribution vergi, resim/yard›m, katk›
convection collectif toplu ifl söz.
À votre convenance size uygun gelen tarihte, günde
Pour convenance de sante sa¤l›k nedenleriyle
Pour convenance familiale ailevi nedenlerle
Pour convenance personel flahsi nedenlerle
Pour convenance individuel flahsi nedenlerle
Convenir kararlaflt›rmak
Convenir à uygun olmak
Convenir de kabul etmek
Correspondance yaz›flma
en cours cereyan etmek, - makta olan
curateur vasi
debours masraf
decharger kurtarmak, ba¤›fl›k tutmak
decision executoire yürütme karar›
decret K.H.K.
à defaut de yoksa, olmad›¤› için, bulunmad›¤›ndan olmad›-
¤›nda
deferer à la cour vermek, üst mah.ye sevketmek,uymak,kat›lmak
definir belirtmek,saptamak, tesbit etmek
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delegatoire yetkili k›l›nan kifli
delivrance verme, teslim
deloyale yolsuz, hileli
demarchage giriflim, baflvuru
demeure temerrut
demeurer olacakt›r
demission istifa
dénommer/détenir olumsuz de¤il
denomination adland›rma, ad
deontoloji meslek ahlak›, mesleki görev ve kurallar›n bütü-
nü
deport çekilme
depot para yat›rma
dès lors -di¤inde
designer seçmek,atamak,görevlendirmek
dessaissement geri alma, geri verme
destiner haz›rlamak, ay›rmak
destiner à göndermek
devant etre qui doit etre (devoir)
differer ertelemek
diligence talep, giriflim ve baflvuru üzerine özen, sürat
directoire collégiale, ortak yönetim
dispence muaf
distinct baflka, ayr›, farkl›
donne acte kabul etmek
etre en droit de hakk› olmak
payer des droit exigé talep edilen vergi/aidat/harç ödemesi
effective fiili
effet senet
à cette effet bu amaçla
entendre niyetinde olmak
s’entend anlafl›lmal›d›r
s’il entend niyetindeyse, kast›ndaysa
entendre par dolayl› olarak, dolayl› yoldan ifade etmek 
entite etat sont des entités: 
etablir kaleme almak
etre etablir en double/triple/trois examplaire düzenlemek 
s’etablir oturmak, yerleflmek
etablissement tesis (belge için)
étant -di¤inden
faire etat de gibi davranmak
eventuellement muhtemelen, gerekirse, belki, olaylara ba¤l› ola-
rak



examplair nüsha
exclusivement s›rf, yaln›z/hariç
execution yapma, yerine getirme, infaz
decision executoire yürütme karar›
expression aç›klama
faire etat de gibi davranmak
fide güven
fiduciaire itibari
au fin de amac›yla
au seul fin sadece ….. amac›yla
une fois bir gün, bir defas›nda, eskiden, geçmiflte, vaktiy-
le
folle aç›k artt›rmaya kat›l›yor, üzerinde kal›yor ama
ödemiyor.
Fonds para
Formation de jugement yarg› organ›
À fortiori haydi haydi, a plus fort raison
hebergement büronun bulundu¤u yer
en tout hipotes her halukarda
incombe à + de ait olmak, ilgilendirmek, revenir, appartenir

indemnisation gelir ba¤lama
indication belirti, bilgi
inj›ction ihtar
injoindre buyurmak, emretmek, ihtarda bulunmak
Formation de jugement yarg› organ›
Justiciable mah.de ifli olan kifli, dava sahibi
justificatif ispat edici, do¤rulay›c›
liberal serbest
liberte hak
licenciment iflten atma, remerciment
liquidation tasfiye
litige dava, uyuflmazl›k
se livrer à s’occuper de
mandant tevkil eden
mandat vekaletname
mandataire tevkil
manquemet uymama
de meme que gibi, nas›l ki
il en va de meme/
il en est de meme ayn›d›r, ayn› flekilde olur, ayn› iflleme tabi 

tutulur.
mention ibare, belirtme
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faire mention de belirtmek
en mesure de f. -cek durumda/yetenekte
mettre à la disposition tasarrufu/emri alt›nda bulunma
metre en cause söz konusu olmak, ortaya …… koymak
mettre en commun ortaklaflmak, ortak yararlanma
mettre en demeure ihtar vermek
ministere görev
mise à la charge ona düflmek, onun görevi olmak
mise en conge görevden geçici uzaklaflt›rma
mise en commun de moyenortak masraflardan ortaya ç›kan
mise en demeure ihtar
mise en oeuvre uygulama
mise en place installer
modalite flart
A moins qu’il soit yeterki olsun
Motif güdü, saik, neden, sebep, konu, gerekçe
moyen gider
le moyen soulevé ortaya at›lan itiraz
neanmois bununla birlikte, yine de
avoir objet de amac›n› teflkil etmek
observer uymak
obstacle engel
occasionnel ar›zi
octroyer vermek, donner, attribuer, accorder, remettre
commettre d’office resen atama.
l’ordre du jour gündem
part tafl›ma
sous peine de yoksa, de¤ilse, aksi halde  ......... olumsuz
perturbe bozmak, kar›flt›rmak, huzurunu bozmak
dans le plan dans le domaine
plenièr tüm üyelerin haz›r bulundu¤u
prealablement à -den önce, önceden
preavis önceden ihtar
sans prejudice de l’application uygulanmas›na zarar vermeksizin
prelever almak
prestation hizmet, hizmet verme (sanatç›n›n) service (gar-
sonun), yüküm, yükümlülük
preter son concours davayla ilgilenmek
prévenances önleyici tedbir/ uyarma
prevenir haber vermek
prevoir öngörmek
probable olas›, muhtemekl
proceder à giriflmek, yapmak, gerçeklefltirmek



prohibe usulsüz,yasak
prohiber yasaklamak
se proposer de niyetinde olmak
public halk
publique herkesin gözü önünde yap›lan
en question en cause, söz konusu olan
raison social flirketin ad›
reciproque karfl›l›kl›
regle ödeme
réglement tediye etmek, ödeme, anlaflma,çözüm
reglementaire meslek kurallar›na uygun
relever de ye ba¤l›, ait olmak, -nin emrinde olmak, belirt-
mek, göstermek, yetkisi içinde olmak
le c.culturel relève de l’autorité de l’Ambassade
....relève du cabinet du premier
remboursement yap›lan masraflar›n geri al›nmas› (müvekkilden
veya mah.den)
remettre vermek
se faire remettre verdirtmek
remplir yerine getirmek
remuneration ücret, yard›m ücreti
renvoi baflka yere sevk
sous reserve de kaydf›yla
sous tout reserve sakl› kalmak kayd›yla
restreint bir k›s›m vatandafl
retention nezdinde al›koyma
retrait çekilme, geri alma, alma
révéler iffla etmek, aç›klamak, ortaya koymak
revenir à ilgilendirmek, ait olmak, incombe à+de,revenir,
appartenir
revetir arzetmek, göstermek
revoquer bir yetkinin geri al›nmas›
rupture bozulma, bozma, geçersiz sayma
saisine bir kifli veya bir organ›n kullan›m›na sunulan,
baflka bir kifli veya organ›haklar›n› savunmas› amac›yla bir flahs›n  baflka
flahs› görevlendirmesi, imtiyaz, öncelik, ayr›cal›k 
saisir vermek, götürmek, sevketmek
sequestre yediemin
service national askerlik
significatif belirtici, anlaml›
signifier anlam› …… demek/olmak
société flirket------- Associé =ortak,  Association =der-
nek, ortakl›k
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société civil adi flirket 
solliciter talepte bulunmak(üst makamdan)
sous alt
statuer karar vermek
statut tüzük
structures de moyens giderler
subordination emir alt›na alma
subroger biri yerine baflka birinin veya bir fley yerine bafl-
ka fleyin adli rejimden yararlanmak üzere yerine konmas›
suivant göre
suivre uygulamak, uymak, yerine getirmek, izlemek
suivre les regles kurallara uymak
supplé tevkil edilen
supporter yüklenmek
sursis tecil
etre tenu de zorunda olmak, sorumlu olmak
à titre de olarak, s›fat›yla
traitement maafl/ilgilenmek, iflleme, iflleyifl
Ulterieure sonraki
Usage teamül
Veieller à dikkat etmek, nezaket etmek, denetim alt›nda
tutmak, kontrol etmek
visa paragraf
vise belirleme
viser amaçlamak
visé ci-dessus yukar›da belirtilen
se voir (çevirmeye gerek yok)
en vue de amac›yla

dans 15 jours 15 gün sonra
dans les 15 jours 15 gün içinde
d’ici 15 jours 15 güne kadar
avant 15 jours 15 güne varmaz
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28 May›s 1966 tarihinde, Paris Kongresinde C‹DADEC
(Uluslararas› Bilirkifli ve Dan›flman Dernekleri Konfederasyonu)

taraf›ndan kabul edilen uluslararas› mesleki ahlak yasas›.

Çeviren: Av. Mehmet Seyrek
‹zmir Barosu Üyesi

ULUSLARARASI MESLEK‹ AHLAK YASASI

ONUR

Bilirkifli hukuka uygun bir biçimde, onurla dürüstlükle hareket
eder. Prospektüs, tabela, gazete, afifl veya gazeteler yoluyla hiz-
met sunmak veya özellikle ilan ve reklam yapmas› yasakt›r.

Bilirkifli, herhangi bir arabulucu, ifl adam› ya da vekil taraf›n-
dan görev almas› amac›yla yap›lan hiç bir öneriye kabul edemez,
ald›¤› ücretin d›fl›nda komisyon alamaz veya ne tür olursa olsun
yarar elde edemez.

Bilirkifli, e¤er mesleki bir örgüte üye ise bunu aç›klayabilir. An-
cak bunu yaparken örgütün olanaklar›n› kendi kiflisel reklam› do¤-
rultusunda kullanma gibi bir amaç güdemez.
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BA⁄IMSIZLIK

Bilirkifli, ne olursa olsun, hiç bir bask›ya boyun e¤meden ve et-
ki alt›nda kalmadan mutlak ba¤›ms›zl›¤›n› korur.

Özellikle davan›n (uyuflmazl›¤›n çözümü konusuna dolayl› ya
da dolays›z kiflisel bir ilgisi olamaz.

Bilirkifli sadece vicdan› ile hareket eder, yaln›zca ülkesinin ya-
salar›na itaat eder.

YANSIZLIK

Bilirkifli, kiflisel düflüncelerinden, kiflisel tercihlerinden ve üçün-
cü flah›slarla aras›ndaki iliflkilerden kendisini uzak tutarak, yasalar
çerçevesinde, çok ciddi bir yans›zl›kla görevini yürütür.

Hukuki ifllemler s›ras›nda kesinlikle kiflisel düflüncesini aç›kla-
maz. Fakat bir uyuflmazl›¤›n giderilmesi söz konusu ise, görev s›-
n›rlar› içerisinde kalmak kofluluyla, taraflara uygun gördü¤ü teknik
aç›klamalar› yapabilir ve tavsiyelerde bulunabilir.

Bunu yapabilmesi için, taraflar›n önceden r›zas›n› alm›fl olmas›
gerekir. Ancak; taraflardan herhangi biriyle daha önceden bir ar-
kadafll›k iliflkisi varsa, bir anlaflmazl›¤a düflmüfl ise, uzak ya da ya-
k›n bir iliflkiye girmifl ise, geçmiflte herhangi bir hukuki ifllem (da-
va) ile ilgili bilgi vermiflse, bilirkifli görevden çekilmek zorundad›r.

SORUMLULUK

Bilirkifli ifllemleri bizzat yürütür. Meslektafl› bile olsa, görevini
üçüncü kifli veya kiflilere devredemez. Bununla birlikte baz› mad-
di ifllemlerle ilgili olarak kendi sorumlulu¤u, denetimi ve talimat-
lar› do¤rultusunda yürütülmek kofluluyla yard›mc› talebinde bulu-
nabilir.

Acil olmasa bile kendine verilen di¤er görevleri de tamamlama
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zorunlulu¤unu göz önüne alarak, iflin niteli¤ine uygun düflecek en
k›sa sürede görevini tamamlamaya gayret eder.

Bir görevi kabul eden bilirkifli, görevini eksiksiz olarak tamam-
lamak zorundad›r.

Buna karfl›n, inceleme s›ras›nda, elde olmayan geçerli neden-
lerle görevini tamamlayam›yorsa; taraflar›, taraflar›n dan›flmanlar›-
n› ve kendini görevlendiren mercii bu durumdan haberdar eder ve
mazeretini bildirir. Mümkün olan önlemleri alarak kendinden son-
ra görev yapacak bilirkiflinin ifllerini kolaylaflt›r›r.

MESLEK‹ G‹ZL‹L‹K

Bilirkifli, ekspertiz s›ras›nda, duydu¤u ya da gördü¤ü s›rlar›
üçüncü kiflilere veremez. Gizlilik sorumlulu¤u sadece taraflar›n
onay› ile ya da yasal olarak izin verildi¤inden ortadan kalkar.

ÜCRET

Bilirkifli, kendi sorumlulu¤unda ücretini kendisinin ödedi¤i bir
yard›mc› çal›flt›rabilir. Görevini en az masraf ve maliyet ile tamam-
lar.

Bilirkifli e¤er bir kurul oluflturmuflsa; her biri, ücretini ifllere ka-
t›lma oran›na göre belirler.

DÜRÜSTLÜK

Bilirkiflinin, taraflardan ya da üçüncü kiflilerden dolay› ya da
dolays›z herhangi bir flekilde arma¤an kabul etmesi, ç›kar sa¤la-
mas› ya da resmi olarak talep etti¤i ücret, masraflar› ve harcama-
lar› d›fl›nda ücret talep etmesi yasakt›r.

KURUL DAYANIfiMASI
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E¤er ayn› ifle birçok kifli verilmifl ise, bilirkifli, di¤er meslektafl-
lar›yla iliflkileri çerçevesinde, toplant›lar tespit edilirken onlar›n
geçerli tercihlerini göz önüne al›r.

Kurulun kararlar› do¤rultusunda bilirkifli raporunu haz›rlarken,
di¤er meslektafllar›n›n dile getirdi¤i görüflleri tarafs›z bir flekilde
sergiler.

Bilirkifli, deneyimlerinden, donan›mlar›ndan meslektafllar›n
yararlanmas›n› sa¤lar.

HAK‹MLERLE VE TARAFLARIN TEMS‹LC‹LER‹YLE ‹L‹fiK‹LER

Bilirkifli, kendisini görevlendiren merciin karfl›s›na ça¤r›ld›¤›nda
kendisine sorulan sorulara ciddiyetle ve dürüstlükle cevap verir.

Yap›lan elefltirileri so¤ukkanl›l›kla dinler, uygun buldu¤u göz-
lemlerini ortaya koyarak düflüncelerini savunur ve e¤er raporu
onaylanmazsa tepki göstermekten kaç›n›r.

Bilirkifli, taraflar›n temsilcileri ile toplant›n›n yeri, günü ve saa-
tini önceden tespit edip taraflar› toplant›ya ça¤›r›r.
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MACAR‹STAN AVUKATLIK YASASI
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MACAR‹STAN AVUKATLIK YASASI

B‹R‹NC‹ KISIM 

TEMEL HÜKÜMLER

BÖLÜM   I

GENEL KURALLAR

Genel Prensipler

1. Avukat, mesle¤inin icras› s›ras›nda yasal tedbirler ve yön-
temler arac›l›¤›yla müvekkilinin yükümlülüklerinin yerine getirilme-
sine ve haklar›n›n tesis edilmesine yard›mc› olur. Avukat, taraflar
aras›ndaki yasal çekiflmelerin tatmin edici bir flekilde çözümlen-
mesine katk› sunar.

2. Avukat, Macar Cumhuriyeti’ndeki tüm mahkemeler ve yetki-
liler (bundan sonra yetkili makam olarak an›lacakt›r) nezdinde ifl-
lem yapabilir, tüm davalarda müvekkilinin yasal temsilcili¤ini yü-
rütebilir. 

3. (1) Avukat tüm bu faaliyetleri s›ras›nda özgür ve ba¤›ms›z-
d›r. Avukat, mesleki ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye atabilecek bir görevi
üstlenmeyebilir.  

(2) Avukat en iyi bilgi donan›m›yla dürüst bir flekilde ve kanun-
lar çerçevesinde   mesle¤ini icra etmek; mesle¤in icras› s›ras›nda,
her zaman avukatl›k mesle¤ine yak›fl›r flekilde hareket etmek zo-
rundad›r.  

1
Bu yasa, Parlamentonun 24 fiubat 1998 tarihli oturumunda kabul edilmifltir

“Avukatlar Hakk›nda”1

Kanun no. XI, 1998
Çeviren: Av. Serkan Cengiz

‹zmir Barosu Üyesi
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(3)  Avukat, mesle¤ine ayk›r› olan durumlarda, özellikle kendi-
sinden talep edilen adli yard›m konusunun yasaya ayk›r› olmas›
halinde veya yasadan kurtulman›n amaçland›¤› durumlarda iflbirli-
¤ine girmemelidir.

4. Avukat, herhangi biri taraf›ndan özgürce seçilebilir.

Avukatl›k Faaliyeti

5. (1) Avukat;

a)  Müvekkilini temsil eder,

b)  Ceza davalar›nda savunma hizmeti sunar,

c)  Adli dan›flmanl›k hizmeti verir,

d)  Sözleflme, dilekçe ve di¤er belgeleri haz›rlar,

e) Yukar›da belirtilen listenin (a) ve (d) bentleriyle ba¤lant›l›
durumlarda para ve di¤er de¤erli fleyleri muhafaza eder.

(2) Avukat, aksi yasayla öngörülmedikçe, sadece yukar›da (1)
no.lu paragrafta belirtilen  ifllemleri, mevzuata uygun bir flekilde
yerine getirme hakk›na sahiptir.     

(3) Avukat, (1) no.lu paragrafta belirtilenlerin yan› s›ra, afla¤›-
daki ifllemleri de yürütebilir:

a) Vergi dan›flmanl›¤›, 

b) Sosyal güvenlik dan›flmanl›¤›,

c)  Finans ve yönetim dan›flmanl›¤›,

d) Gayrimenkul ticareti,

e) Patent acentesi ifllemleri,

f) Yasayla yetkilendirildi¤i di¤er ifllemler (yerel hükümet mev-
zuat› istisna olmak üzere).

Ba¤daflmayan ‹fller

6. (1) Avukat,

a) bir iflin yerine getirilmesiyle ba¤lant›l› ifl, hizmet ve di¤er ya-
sal iliflkiler aç›s›ndan memur, kamu görevlisi, noter ve tam zaman-
l› belediye baflkan› olarak görev alamaz;

b) Sunaca¤› kiflisel katk› ile ba¤lant›l› olan veya s›n›rs›z ekono-
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mik yükümlülükler kapsayan  ticari teflebbüsler içinde yer alamaz.  

(2) Afla¤›da belirtilen hususlar 1. paragrafta belirtilen s›n›rlama-
lar›n kapsam›na girmez:

a) Bilim, sanat ve spor faaliyetleri,

b) E¤itim faaliyetleri,

c) Adli nitelik tafl›mayan bilirkifli  faaliyetleri,

d) Seçilmifl bir yarg›c›n faaliyetleri,  

e) Hizmet akdi olmaks›z›n yönetim veya denetim kurulu üyeli-
¤i,

f) Müze veya kütüphane üyeli¤i veya yöneticili¤i.

(3) Avukat, mesle¤iyle ilgili ba¤daflmazl›¤›n meydana gelme-
sinden itibaren 15 gün içersinde, sözkonusu ba¤daflmazl›¤›n ge-
rekçeleri hakk›nda Baroya bilgi vermek zorundad›r.

7. Avukat, yarg›ç, savc› veya soruflturma birimi yetkilisi olarak
görev yapt›¤› mahkeme veya makamlar huzurunda, Baroya kay›t
tarihinden itibaren iki y›l süre ile görev üstlenemez. Bu yükümlü-
lük avukat›n yasal komisyon üyeli¤i s›fat›ndan ba¤›ms›z olup, gö-
rev süresinin sona ermesinden itibaren iki y›l daha devam etmek-
tedir.

S›r Saklama Yükümlülü¤ü

8.  (1)  Avukat, mesle¤in icras› s›ras›nda kendisine ulaflan tüm
bilgi ve olaylarla ba¤lant›l› olarak s›r saklama yükümlülü¤üne ta-
bidir. Bu yükümlülük avukat›n yasal komisyon üyeli¤i s›fat›ndan
ba¤›ms›z olup, görev süresinin sona ermesinden itibaren iki y›l da-
ha devam etmektedir.

(2) S›r saklama yükümlülü¤ü, gizlilik sahas›na girebilecek olay-
lar ve bilgiler içerme ihtimallerine dayal› olarak, avukat taraf›ndan
düzenlenen veya avukatta bulunan di¤er tüm belgeleri de kapsar.
Avukat, yetkililer taraf›ndan kendisi hakk›nda yap›lan incelemeler
s›ras›nda müvekkiliyle ilgili bilgi ve belgeleri göstermemelidir. Bu-
na karfl›n avukat, yetkili kiflinin ifllemlerine de müdahale etmeme-
lidir.
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(3) Müvekkil, müvekkilin yasal varisleri veya yasal temsilcileri,
sözkonusu s›r saklama  yükümlü¤ünden muaft›rlar. Ancak, avukat
veya yan›nda çal›flt›rd›¤› di¤er avukatlar (istisna durumlar› da da-
hil olmak üzere) vekil s›fat›yla edinmifl olduklar› bilgiler veya yü-
rütmekte olduklar› davalarla ba¤lant›l› konularda tan›k olarak din-
lenemezler.

(4) S›r saklama yükümlülü¤ü, avukatl›k bürolar›, bürolarda ça-
l›flan personel, avukatl›k kurumlar› ve kurum  görevlileri aç›s›ndan
ayn› flekilde geçerlidir.

Tazminat

9. (1) Avukat, faaliyeti nedeniyle ücret ve masraflar›n›n öden-
mesi hakk›na sahip olur.

(2) Avukatl›k ücreti, sözleflme serbestisine tabidir.

Ekonomik Sorumluluk

10. (1) Avukat, Borçlar Hukuku uyar›nca, faaliyetleri çerçevesin-
de neden oldu¤u zararlar› tazmin etmekle yükümlüdür.

(2) Avukat, mesleki faaliyetleri çerçevesinde neden oldu¤u za-
rarlar›n tazmin edilmesi amac›yla, sorumluluk sigortas› düzenlet-
mek ve sigortay› mesleki faaliyetleri süresince devam ettirmekle
mükelleftir.

(3) Avukat ayr›ca, iade etmesi veya ödeme yapmas› amac›yla
kendisine teslim edilen  de¤erli eflyalar veya paraya (bu emanet-
lerin kaybolmas› halinde) iliflkin kendisine yöneltilen herhangi bir
isnad›n olmad›¤› hallerde dahi sorumluluk tafl›r. ‹hmalin kendi
kontrolü d›fl›nda meydana geldi¤ini inand›r›c› bir flekilde ortaya
koymas› halinde, Avukat›n sorumlulu¤u ortadan kalkacakt›r.   

‹sim Kullan›m›

11. (1) Avukat mesle¤in icras› s›ras›nda soy ad›n› ve ön ad›n›
veya k›zl›k soy ad›n› kullan›r. Ayr›ca avukatl›¤›na gönderme yapa-
cak flekilde doktorluk unvan› da kullan›labilir.

(2) Avukat, isim kullan›m›na dair (paragraf›n 1. f›kras›nda belir-
tilen) hükümlerden 112. paragraf›n 1.f›kras›n›n b2 bendi hükümle-
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rine uygun olarak ayr›labilir. 

Baro

12. (1) Baro, avukatlar›n özerk yönetimi prensibi temelinde ha-
reket ederek, mesleki/ kurumsal  görevler yerine getiren bir kamu
tüzel kiflisidir. 

(2) Baro, savunma menfaati ve avukatlar›n mesleki önderli¤iy-
le iliflkili konularda kamu görevi yerine getirmektedir. Bu görevin
kapsam›na giren hususlar flunlard›r:

a) Baro, avukat haklar›n›n savunuculu¤unu üstlenir; avukatla-
r›n yükümlülüklerini yerine getirmesi için faaliyetler yürütür; mes-
leki e¤itim çal›flmalar› düzenler;

b) Baro, avukat›n faaliyetiyle ilgili konularda düflüncelerini
aç›klar;

c) Baro, avukatlar›n Baro üyeli¤ine al›nmas› veya üyeliklerine
son verilmesi  kararlar›n› verir.

d)Baro, avukatlar›n, avukat adaylar›n›n, yabanc› hukuki dan›fl-
manlar›n›n ve avukat ofislerinin listesini  tutar.

(3) Baro, Bölge Barosu olarak (bundan sonra baro olarak an›-
lacakt›r) veya Ulusal Baro (bundan sonra Macaristan Barosu ola-
rak an›lacakt›r) olarak faaliyet gösterir.

‹K‹NC‹ KISIM

BARO ÜYEL‹⁄‹

BÖLÜM  II

BARO ÜYEL‹⁄‹

Baroya Kabul

13. (1) Avukatl›k faaliyetleri -ücretli çal›flan avukatlar hariç- sa-
dece Baro üyesi olan ve avukatl›k yemini eden kifliler taraf›ndan
yürütülebilir.  

(2) Baro, kay›t için baflvuran avukat›, kabul edilen avukatlar si-
ciline kaydeder ve ona bir ruhsatname verir.
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(3) Baro, afla¤›daki koflullar› yerine getiren baflvurucular› avu-
kat olarak kabul etmek zorundad›r:

a) Aksi yöndeki uluslararas› antlaflma hükümleri sakl› kalmak
kofluluyla, Macaristan vatandafl› olmak;  

b)  Macaristan’da ikametgah sahibi olmak;

c)  Temiz bir sicile sahip olmak;

d) Üniversite diplomas›na sahip olmak; 

e) Özel avukatl›k s›navlar›nda baflar›l› olmak;

f) Macar Avukatlar Güvenlik ve Yard›m Toplulu¤u üyesi olmak
veya Baro taraf›ndan kabul edilen bir di¤er sorumluluk sigortas›-
na sahip olmak;

g) Mesleki faaliyetlerin yürütülebilmesi amac›yla Baronun gö-
rev alan› içindeki bir yerde uygun bir çal›flma yerine sahip olmak;

h) 4. f›krada belirtilen koflullar› tafl›mamak.

(4) Afla¤›daki kifliler;

a) Avukata iliflkin 6. paragrafta belirtilen meslekle ba¤daflmaz-
l›k gerekçelerinin varl›¤› ve avukat›n bu gerekçeleri sona erdirme-
yi istememesi halinde;

b) Avukat›n, kamusal haklar› kullanma veya mesleki ehliyet
(yasaklama) aç›s›ndan ikincil bir ceza yapt›r›m›n›n konusunu olufl-
turmas› halinde;

c) Avukat›n kasti bir cürüm nedeniyle hapis cezas›na mahkûm
olmas› durumunda;  cezan›n affedilmesinden veya cezan›n uygu-
lanabilirli¤inin sona ermesinden itibaren (cezan›n infaz›, üç y›la
kadar varan bir süre için  göz hapsi süresi nedeniyle ertelenmifl
ise, bu sürenin sona ermesinden itibaren) 10 y›l için, baroya ka-
bul edilmez; 

d) Barodan ihraç edilmifl ise, Baro karar›n›n yürürlü¤ü girme-
sinden itibaren, takip eden 10 y›l için;

2
Genel Kurulun avukat›n isim kullan›m›na iliflkin yönetmelik düzenlenmesi.
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e) Vesayet nedeniyle fiil ehliyeti s›n›rl› ise veya fiil ehliyetini
tamamen kullanam›yor ise veya  vesayet d›fl›nda bir nedenden do-
lay›  fiil ehliyetini kullanam›yor ise (Medeni Kanunun &17);  

f) Yaflam tarz› veya  davran›fllar› nedeniyle avukatl›k mesle¤i
için gerekli olan kamu güvenine  lây›k olmayan birisi ise; 

Baroya kabul edilmezler.

(5) 3. f›kran›n (c) bendinde belirtilen koflul  (68. paragraf, 2.
f›kra,  bent  (c)’de  belirtildi¤i gibi), baflvurucunun sorumluluk si-
gortas›na sahip bir büronun üyesi olmas› halinde yürürlük kaza-
n›r.

Baroya Kabul ‹fllemlerinin Ask›ya Al›nmas›

14. (1) Baro, üyelik baflvurusu yapan kifli hakk›nda kasti bir suç
nedeniyle soruflturma bafllat›lmas› ve soruflturman›n da dava aç›l-
mas›n› gerektirebilece¤i durumlarda, kabul ifllemlerini ask›ya ala-
bilir.

(2) Ask›ya alma ifllemi ceza davas›n›n nihai olarak sona erme-
sine kadar devam eder. Sonras›nda baflvurucunun üyeli¤e kabule
iliflkin araflt›rma süreleri tekrar ifllemeye bafllar.

(3) Ask›ya alma karar›na karfl› itiraz hakk› mevcuttur. 

Baflvuruya ‹liflkin Karar

15. (1) Baronun yetkili organ› (106.pargraf, 2. f›kra), baflvuru-
nun sunulmas›ndan itibaren 60 gün içersinde karar verir. Bu süre,
gerekli dosyalarda bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar
uzat›labilir. Ret kararlar› gerekçeli olarak verilir.

(2) Baflvurucu ret karar›na karfl›, tebli¤ tarihinden itibaren 15
içinde üst Baro organ› nezdinde itiraz edebilir.

(3) Sözkonusu üst Baro organ›n›n bu itiraz› reddetmesi halin-
de, baflvurucu bu ret karar›na -idari davalardaki yetki kurallar›
hakk›ndaki Medeni  Usul Yasas›na uygun olarak 15 gün içinde-
Mahkeme nezdinde itiraz edebilir. Mahkemeye yap›lan bu itiraz,
karar›n icras›n› durdurmaz.

Avukatl›k Yemini
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16. (1) Avukat, Baroya kabul edilmesinden itibaren 1 ay içersin-
de Baro Baflkan› huzurunda yemin eder.

(2) Yemin metni flöyledir:

"Ben, (...), Macaristan Cumhuriyeti Anayasas› kurallar› uyar›n-
ca, mesle¤imi müvekkilimin menfaatlerini gözeterek icra edece¤i-
me, bu faaliyetlerim s›ras›nda edindi¤im s›rlar› saklayaca¤›ma ye-
min ederim. Tanr› yard›mc›m olsun(Bu k›s›m yemin eden flahs›n
dini inanc›na ba¤l›d›r). 

(3) Avukat, yemin etmesinden sonra mesleki faaliyetlerine bafl-
lar.

(4) Baro, yemin metnini, yemin tarihini ve avukat›n mesleki fa-
aliyete bafllama tarihini içeren bir belge düzenler. Bu belge Baro
Baflkan› ve avukat taraf›ndan imzalan›r. Yemine dair haz›rlanan bu
belge Baro taraf›ndan muhafaza edilir.

(5) Avukat›n yemin etmesine bir mani engel olmufl ise, bu en-
gelin ortadan kalkmas›ndan itibaren 1. f›krada belirtilen süre iflle-
meye devam eder. Avukat›n süresi içinde yemin etmemesi halin-
de, Baro üyeli¤i yemin süresinin sona ermesini takip eden gün so-
na erer.

Avukatl›k Faaliyetlerine Ara  Verilmesi

17. (1) Avukat, Baronun onay› ile mesleki faaliyetlerine ara ve-
rebilir. En k›sa ara verme süresi 3 ayd›r. Ara verme baflvurusu,
avukat›n alm›fl oldu¤u iflleri sona erdirmedi¤i veya bunlara iliflkin
baflka bir avukat›n görevlendirilmedi¤i durumlarda veya avukat›n
baflka avukatlar ve stajyerler istihdam etmesi ve istihdam iliflkisi-
ne ifl hukukuna uygun olarak son verilmemesi durumlar›nda, Ba-
ro taraf›ndan onaylanmayabilir. 

(2) Baro, ara verme baflvurular› hakk›nda karar verir. Baflvuru-
lara iliflkin kararlar aç›s›ndan 15. paragraf hükümleri amirdir.

18. (1) Baro üyesinin, Parlamento üyesi veya Belediye Baflkan›
olmas› nedeniyle mesle¤e ara vermesi durumunda, ara verme sü-
resi aç›s›ndan Baronun onay› gerekir. Bu tür durumlarda ara ver-
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me süresi, ilgili görevlerin sona ermesine kadar devam eder. Bu
türden ara vermeler avukat taraf›ndan Baroya bildirilecektir.

(2) Ara verme süresi zarf›nda avukat›n faaliyetleri nedeniyle ku-
rulan ifl hukuku iliflkileri, devlet memuru veya kamu görevlisi ol-
maktan kaynaklanan yasal iliflkileri 6.paragraf›n 1. f›kras›n›n (a)
bendi hükümlerine karfl›t olamaz.

(3) Ara verme süresi boyunca, avukat Baro üyeli¤inden kay-
naklanan haklar›n› kullanamaz; yine ayn› do¤rultuda üyelikten
kaynaklanan yükümlülüklere de tabi de¤ildir.

Baronun Yer Aç›s›ndan Yetkisi

19. (1) Avukat, Macaristan’da sadece bir Baronun üyesi olabi-
lir. Avukat bu Baronun s›n›rlar› içinde  büro ve alt büroya sahip
olabilir.

(2) Avukat›n bürosunu baflka bir Baronun yetki alan›ndaki ye-
re tafl›mak istemesi halinde, nakil için di¤er Baroya bir baflvuru-
nun yap›lmas› zorunludur. Avukat tafl›nma ifllemi bitene kadar, ön-
ceki Baronun üyesi olmaya devam eder. Nakil baflvurular›na ilifl-
kin verilen kararlar aç›s›ndan 15. paragraf hükümleri amirdir. 

BÖLÜM III

BARO ÜYEL‹⁄‹N‹N SONA ERMES‹

20. (1) Avukat›n Baro üyeli¤i,

a) Avukat›n Barodan istifa etmesi halinde;

b) 13. Paragraf, 3. f›krada belirtilen flartlar› tafl›mamas› halin-
de;

c) ‹kazlara ra¤men üyelik ücretini ödeme yükümlülü¤ünü yeri-
ne getirmesi halinde;

d) Uyar›lara ra¤men 6. paragrafta belirtilen ba¤daflmazl›k du-
rumlar›na son vermemesi halinde;

e) Fiil ehliyetini s›n›rlayacak veya ortadan kald›racak flekilde
vesayet alt›nda  olmas› halinde;
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f) Gereken süre içinde yemin etmemesi halinde;

g) Ara verme sonras›nda mesle¤ine devam etmemesi halinde;

h) Barodan ç›kar›lmas› halinde;

i) Ölmesi halinde

sona erer.

(2) Baro, 1. f›kran›n (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar›n
varl›¤› durumunda 30 gün içinde s›ras›yla, üyelik aidat›n›n öden-
mesi ve meslekle ba¤daflmayan di¤er ifle son verilmesi konusun-
da 6. paragraf uyar›nca ça¤r› yapar. 1. f›kran›n (d) bendi aç›s›ndan
Baro Komitesinin ba¤daflmazl›k hususundaki görüflünün istenil-
mesi zorunludur.

(3) Baro, 1. f›kran›n (a)-(g) bentlerinde belirtilen durumlarda
Baro üyeli¤ine son verme konusunda karar verir. Bu karar, kan›t-
lara dayanan bir karar olmak zorundad›r. Karar hususunda 15. pa-
ragraf hükümleri geçerlidir.

(4) 1. f›kran›n (a)-(c) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle
avukat›n üyeli¤ine son verilmesi halinde, ilgili avukat›n yeniden
Baroya kabul edilmesi, üyeli¤e son verme karar›n›n yürürlü¤e gir-
mesinden itibaren 1 y›l içinde mümkündür.

21. (1) Üyeli¤e son verme halinde, ilgili avukat Barodan ç›kar›-
l›r ve ruhsatnamesi geri al›n›r.

(2) Baro, üyeli¤e son verilmesinden itibaren 15 gün içinde, il-
gili avukat›n ismini ve adresini gösterir ilan›  ulusal gazete arac›-
l›¤›yla yay›nlat›r (ölüm nedeniyle üyeli¤in sona ermesi hali bu uy-
gulaman›n istisnas›d›r).

ÜÇÜNCÜ KISIM 

AVUKATIN FAAL‹YETLER‹

BÖLÜM IV
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GÖREV‹N YASAL N‹TEL‹⁄‹

‹flin Tesis Edilmesi

22. Avukat genel olarak müvekkilin ifli  temelinde ve verilen
yetki çerçevesinde hareket eder.

23. (1) Avukat ile ifl sahibi aras›nda, iflin mahiyeti, iflin ücreti
ve öngörülebilir masraflar hususlar›nda mutabakata var›ld›¤› za-
man ifl iliflkisi kurulmufl olur. Taraflar, tüm bu kalemleri içeren
mebla¤› ifl ücreti olarak da belirleyebilirler.

(2) ‹flin (dan›flma hariç) yaz›l› olarak kay›t alt›na al›nmas› zo-
runludur. Yaz›l› hale getirilmemesi iflin geçerlili¤ini etkilemez. Bu-
na karfl›n iflin içeri¤inin kan›tlanmas› ifl sahibinin yükümlülü¤ün-
dedir.  

(3) ‹fl sahibi, iflin yerine getirilmesi amac›yla birden fazla avu-
katla çal›flabilir.

(4) ‹fl sahibi, davan›n belirli k›s›mlar›n›n de¤iflik avukatlar tara-
f›ndan yerine getirilmesini sa¤layacak flekilde ifl teslimi yapabilir. 

(5) Avukat, yan›nda çal›flan ücretli avukat›n, stajyer avukat›n,
onunla birlikte çal›flan yabanc› dan›flman›n veya (ifl sahibi taraf›n-
dan iflin yaz›l› olarak tesis edilmesi s›ras›nda aç›kça engellenme-
mifl ise)  baflka bir avukat›n yard›m›na baflvurabilir.    

‹flin Sona Ermesi

24. (1) Avukat›n ifli kabul zorunlulu¤u olmad›¤› gibi, al›nan ifli
bir aç›klama sunmaks›z›n her zaman geri verebilir. 15 günlük ihtar
süresi ifl sahibine ihtar›n tebli¤ edilmesinden  itibaren bafllar. Avu-
kat ihtar süresi zarf›nda  ifl sahibinin menfaatlerini gözeterek ha-
reket etmek zorundad›r.

25. (4) Avukat, daha önce yarg›ç, savc›, noter, noter yard›mc›-
s› veya soruflturma birimi üyesi olarak dahil oldu¤u olaya iliflkin
bir görev üstlenemez.

Yetkilendirme

26. (1) Avukata verilecek olan yetkilendirme, ancak yaz›l› ola-
rak düzenlenmesi halinde geçerlilik kazan›r. Yetkilendirme belgesi
ifl sahibi ve avukat taraf›ndan imzalan›r. 
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(2)  Avukat ve ifl sahibi aras›nda imzalanan bu metin, kesin
olarak özel bir belgedir. 

(3) ‹fl sahibinin okuyamad›¤› ve yazamad›¤› veya okuma yaz-
ma bilmedi¤i durumlarda resmi bir belge arac›l›¤›yla veya tüm hu-
suslar› ortaya koyan (iki flahidin imzalar›yla imza sahibinin kendi
huzurlar›nda vekalet iliflkisi yaratt›¤› beyan›n› içeren) belge arac›-
l›¤›yla sözkonusu yetkilendirme kay›t alt›na al›nmak zorundad›r.  

(4) Yetkilendirme ile avukat kendisine teslim edilen iflle ilgili
olarak, belgelerin, paran›n ve di¤er de¤erli eflyalar›n muhafaza
edilmesi gibi, görevini makul bir flekilde yapmas› anlam›na gele-
cek tüm ifllemleri yürütür.

(5) Resmi bir yetkili veya üçüncü bir kifliye karfl› yap›lacak ifl-
lerde Avukat›n temsil yetkisi aç›s›ndan s›n›rland›r›lmas›, ancak,
yetkilendirme belgesinde bu türden bir kayd›n bulunmas›yla müm-
kün olur. 

Onay ‹mzas›

27. (1) Onay imzas› ile avukat afla¤›daki hususlar›n varl›¤›n› ka-
n›tlar:

a)  Belgenin taraflarca ortaya konulan iradeyi ve hukuk kural›-
n› yans›tt›¤›n› ve

b) Belgede ad› geçen ifl sahibinin, kendisinin veya yard›mc›s›-
n›n huzurunda belgeyi imzalad›¤›n›, (23. paragraf, 5. f›kra) kendi-
sinin veya onun ad›na yard›mc›s›n›n, belgede ad› geçen ifl sahibi
huzurunda belgeyi imzalad›¤›n› kabul eder.  

(2) 1. f›kran›n (b) bendinde belirtilen durumlarda (imza yurt d›-
fl›nda at›lm›fl ve oradaki kurallara uygun olarak onaylanm›fl ise ve-
ya imza Noter taraf›ndan onaylanm›fl ise) onay imzas›na ihtiyaç
duyulmaz. Avukat, bu istisnai durumu onay imzas›nda ortaya koy-
mak zorundad›r. 

(3) Avukat bizzat kendisi taraf›ndan veya bürosunun katk›s› ile
haz›rlanan böyle bir belgeyi imzas›yla onaylamal›d›r.

Mahsup
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28. (1) Avukat, ifl sahibi ad›na teslim ald›¤› para veya di¤er de-
¤erli eflyalar hakk›nda gecikmeksizin ifl sahibini bilgilendirmelidir.

(2) Avukat, teslim ald›¤› paradan, ifl sahibi aç›s›ndan hak etmifl
oldu¤u ücreti ve ifl masraflar›n› mahsup etmelidir. Avukat, mahsup
hakk›n›n uyguland›¤›n› yaz›l› olarak ifl sahibine bildirmek zorunda-
d›r.

(3) Afla¤›daki belirtilen hallerde mahsup hakk›n›n uygulanmas›
mümkün de¤ildir:

a) Paran›n teslim edilmesi gereken kifli ifl sahibi de¤ilse;

b) Taraflar ifl ücreti hususunda öncesinde bir mutabakata var-
mam›fl iseler;

c) ‹fl sözleflmesinde mahsubu yasaklayan hükümler mevcut ise.

Belgelerin Teslim Al›nmas› ve Teslim Edilmesi

29. (1) Avukat, ifl sahibinin istemi üzerine, ifl sahibinden ald›¤›
belgelere veya ifl sahibini ilgilendiren hususlarda teslim ald›¤› bel-
gelere iliflkin bir al›nd› belgesi düzenlemek zorundad›r. Avukat, ifl
sahibinin istemi üzerine görevin sona ermesi veya iade edilmesin-
den sonra elindeki belgeleri (2. f›kra hükümleri istisna olmak üze-
re) teslim etme yükümlülü¤üne sahiptir.  

(2) Avukat taslak dilekçelerini, ifl sahibinin talimatlar›n› içeren
belgeleri, dosyadaki kendine gönderilmifl olan mektuplar›, ifl sahi-
bi ad›na yap›lan ödemeleri gösterir al›nd› belgelerini ve takip et-
ti¤i usulün uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi için gerekli olan bel-
geleri vermek zorunda de¤ildir. ‹fl sahibinin istemi üzerine, bu bel-
gelerin, haz›rlam›fl oldu¤u taslak dilekçeler hariç olmak üzere, fo-
tokopilerini vermek zorundad›r.

(3) ‹flin ücreti veya masraflar› ödenmedi¤i gerekçesiyle belge-
lerin teslimi istemi reddedilemez.  

Mevduat›n ‹daresine ‹liflkin Kurallar  

30. (1) Avukat, 5. paragraf›n  1. f›kras›n›n  (c) bendi  uyar›nca, 
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a) ‹flin yerine getirilmesinin karfl›l›¤› olarak;

b) ‹flle ba¤lant›l› hukuki faaliyetlerin ve iflin  çözümü için yap›-
lan masraflar›n karfl›l›¤› 

olarak;

c) ‹flle ba¤lant›l› muhafazan›n karfl›l›¤› olarak

mevduat kabul edebilir.  

(2) Avukat  teslim al›nan nakit para ve de¤erli eflyalar› göste-
ren yaz›l› bir belge haz›rlamak zorundad›r.  

(3) Avukat teslim al›nan nakit para ve de¤erli eflyalar› münha-
s›ran mevduat olarak idare edebilir; fakat bu durumdan istifade
edemez ve mevduat›n idaresinden istifade etmesine izin veren bir
ifli kabul edemez.

BÖLÜM V

AVUKAT GÖREVLEND‹R‹LMES‹

31. (1) Avukat, görevlendirme halinde, san›k vekili, koruyucu
avukat, süreli vasi olarak davalar açabilir (bundan sonra görevlen-
dirilmifl olan avukat olarak an›lacakt›r).

(2) Görevlendirilen avukat dava ile ilgili gerekli ifllemleri yap-
mak, yetkililerin davetiyelerine icabet etmek, ayr›ca san›kla veya
görevlendirmenin do¤as› izin veriyorsa, temsil edilen kifli ile ba¤-
lant› kurmakla yükümlüdür.

(3) Görevlendirilen avukat, Baro görevlendirmelerinin yerine
getirilmesi amac›yla  tatil günlerinde dahi avukatl›k hizmeti sun-
makla yükümlüdür.

(4) Görevlendirilen avukat özel hukuk uyar›nca ücret ve mas-
raflar› talep etme hakk›na sahiptir.   

Görevlendirme Kararlar›

32. Yetkili makam›n görevlendirme hakk›nda verece¤i karar,
görevli avukat aç›s›ndan  uygun bulma karar›n›n yerine geçer.
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Görevli Avukat›n Yerine Bir Baflka Avukat›n Görevlendirilme-
si

33. (1) Görevli avukat, mevcut ifllemlerin zarar görmesine en-
gel olacak, san›¤›n veya temsil edilen kiflinin menfaatlerine zarar
vermeyecek flekilde avukat de¤iflikli¤inin gerçekleflmesini sa¤la-
mak zorundad›r.

(2) Görevli avukat  34. paragrafta belirtilen gerekçeler temelin-
de görevden al›nmas› talep edilebilecek bir yedek avukata görevi-
ni tevdi edemez. 

Görevli Avukat›n Görevden Al›nmas›

34. (1) Yetkili makam, afla¤›daki hallerde görevli avukat›  gö-
revden alabilir:

a/ Görevli avukat›n Baro üyeli¤inin sona ermesi halinde,

b/ Avukat›n faaliyetlerine ara vermesi halinde,

c/ Avukat›n faaliyetlerinin ask›ya al›nmas› halinde,

d/ Avukat›n görevli avukatlar kayd›nda ad›n›n bulunmamas›
halinde,

e/ Avukat›n baflka bir davada has›m taraf› temsil ediyor olma-
s› halinde,

f/ Avukat›n akraba, vasi olarak has›m taraf›n idarecisi olmas›
halinde,

g/Avukat›n san›k veya temsil edilen flah›sla z›t bir iliflki içinde
olmas› halinde.

(2) Avukat 1. paragrafta belirtilen durumlar›n mevcudiyetini
yetkili makama bildirmekle mükelleftir.

(3) Yetkili makam afla¤›daki hallerde görevli avukat› görevden
ba¤›fl›k tutabilir: 

a/ Avukatl›k iflleminin, Baronun yetki alan› d›fl›nda faaliyet gös-
termeyi zorunlu k›lmas› halinde,

b/ Görevin yerine getirilmesini engelleyen baz› olaylar›n mey-
dana gelmesi halinde,
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c/ San›k veya temsil edilen kiflinin makul gerekçelerle görevli
avukat›n görevden ba¤›fl›k tutulmas›n› talep etmeleri halinde.

(4) 3. f›kraya dayanan bir dilekçe hakk›nda karar verilirken, gö-
revli avukat olarak tayin   edilen kiflinin dava boyunca ayn› kifli
olmas› amaçlanmal›d›r. 

Görevlendirilmifl Avukatlar›n Kayd›

35. (1) Baro, görevlendirilmifl avukatlara dair bir kay›t tutar.

(2)Yetkili makam,  Barodan edinilen listedeki avukatlar aras›n-
dan  görevlendirme yapar.

36. (1) Baro, talep edilen görevlendirmeler ve adaletin sa¤lan-
mas› için yeterli hizmeti sunacak say›da avukat› içeren  bir liste
düzenlemek zorundad›r.

(2) Baro taraf›ndan düzenlenen görevli avukatlar listesi kayd›-
na dair yönetmelik, tüm  avukatlar›n baflvuru eflitli¤i prensibi uya-
r›nca kaydedilmesini (gönüllülük temelindeki baflvurulara ek ola-
rak) sa¤layan hükümler içermek zorundad›r.

(3) Baro, görevli avukatlar listesinde meydana gelen de¤iflikler
hakk›nda (de¤ifliklikten itibaren 15 gün içinde) yetkili makamlar›
bilgilendirmek zorundad›r.

BÖLÜM VI

D‹S‹PL‹N SORUMLULU⁄U

Disiplin Suçu

37. Disiplin suçlar› iflleyen avukatlar flunlard›r:

a) Yasayla ve meslek kurallar› ile emredilen hükümlere ayk›r›
olarak, mesleki  yükümlülüklerini kusurlu olarak yerine getirme-
yenler veya,

b) Meslek d›fl›ndaki faaliyetleri nedeniyle Baronun itibar›na za-
rar verenler.

Cezalar
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38. Disiplin suçu iflleyen avukata uygulanacak  cezalar flunlar-
d›r:

a) Üyeli¤in ask›ya al›nmas›;

b) Para cezas›;

c) Barodan ihraç edilme (bundan sonra ihraç olarak adland›r›-
lacakt›r).

39. (1)  Para cezas› tutar›, ihlal halinde ödenmesi gereken ce-
zan›n iki kat›na kadar ç›kar›labilir.

(2) Para cezalar›n›n kullan›m› aç›s›ndan Macaristan Barosunun
‹çtüzük hükümleri amirdir.

‹hrac›n Uygulanmas›n›n Ertelenmesi

40. (1) ‹hraç cezas›n›n uygulanmas› ifllemi, 3 y›l kadar ask›ya
al›nabilir.

(2) Avukat, hakk›ndaki ihraç cezas›n›n ask›ya al›nd›¤› dönem-
de bir baflka disiplin suçu nedeniyle yeni bir cezaya çarpt›r›l›rsa,
ask›ya al›nan ceza infaz edilir.

(3) ‹hrac›n infaz› ancak bir defaya mahsus olmak üzere ask›ya
al›nabilir.   

Zamanafl›m›

41. (1) Baro Baflkan›n›n ö¤renmesinden itibaren 6 ay için disip-
lin soruflturmas›n› bafllatmamas› veya eylemin meydana gelifl tari-
hinden itibaren 3 y›ll›k bir zaman›n geçmesi nedeniyle herhangi
bir disiplin soruflturmas›n›n bafllat›lmamas› halinde;

(2) Davan›n kanuni gerekçelerini meydana getiren as›l suçun
zamanafl›m›na u¤ramas› nedeniyle disiplin suçunun da zamanafl›-
m›na u¤ramas› halinde 

herhangi bir disiplin takibat› yap›lamaz.

(3) Disiplin Komitesi üyesi taraf›ndan yürütülen soruflturma
(bundan sonra haz›rl›k soruflturmas› olarak adland›r›lacakt›r)  za-
manafl›m›n› keser.

Soruflturma Organlar›

42. (1) Bir avukat›n disiplin davas›nda, Baronun Disiplin Komi-
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tesinden oluflturulan Disiplin Kurulu birinci derece merci olarak,
Macaristan Barosu Disiplin Komitesi ise ikinci derece mercii olarak
disiplin ifllemlerini yürütür. 

(2) Birinci  ve ikinci derece disiplin mercileri, üçüncü f›krada
belirtilen hususlar hariç olmak üzere 3 üyeden oluflur. 

(3) Birinci derece Disiplin Kurulunun ihraç cezas›n› öngörmesi
halinde veya Baro Baflkan›n›n baflvurusunun ihraç cezas›na hük-
medilmesi yönünde olmas› halinde Disiplin Kurulu 5 üyeden olu-
flur. 

(4) Baro Baflkan›, Baflkan Yard›mc›s›, Genel Sekreter, Disiplin
Temsilcisi, Yönetici Üye (haz›rl›k soruflturmas›n› yürütenler dahil
olmak üzere) hakk›ndaki disiplin davalar› Macaristan Barosu tara-
f›ndan aday gösterilen Baro taraf›ndan yürütülür. 

Disiplin Temsilcisi ve Disiplin Komitesi Baflkan›

43. Disiplin Temsilcisi ve Disiplin Komitesi Baflkan›, öncelikle
Baro Baflkan›, ikincil olarak da Macaristan Baro Baflkan› ad›na ifl-
lemleri yürütür.

Disiplin ‹fllemlerinde Görev Alamama Nedenleri

44.  Afla¤›da belirtilen kifliler;

a) Haklar›nda herhangi bir disiplin takibat› olmas› halinde, ta-
kibat›n de¤erlendirilmesine kadar;

b) Disiplin takibat›na konu olan avukat›n akrabas› olmalar› ha-
linde;

c) Tan›kl›klar›na iliflkin duruflma yap›lmas›n›n gerekli olmas›
halinde;

d) Baro Baflkan› olmalar› halinde;

e) Ayn› disiplin ifllemlerine iliflkin ikinci derece mercide  görev
yapmalar› halinde; 

f) Kendilerinden di¤er sebeplerle ba¤›ms›z karar›n bekleneme-
yece¤i hallerde, gerek Disiplin Kurulu üyesi gerekse Disiplin Komi-
tesi Temsilcisi olarak görev alamazlar.   

45. (1) Disiplin Kurulu üyeli¤ine veya Disiplin Temsilcili¤ine
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atanan üye, hakk›ndaki görev alamama nedenlerini derhal bildir-
mekle yükümlüdür.

(2) Hakk›nda disiplin takibat› yürütülen avukat, Disiplin Kuru-
lu Baflkan›n›n, Kurul üyesinin, Disiplin Temsilcisinin ba¤›ms›zl›¤›
aç›s›ndan kuflku uyand›ran koflullar›n varl›¤› halinde  sözkonusu
kiflilere itiraz  edebilir.

(3) Görev alamama sebepleri hakk›nda karar› Disiplin Kurulu
Baflkan› verir. Disiplin Kurulunun toplant› yeter say›s›na ulaflama-
mas› halinde, Disiplin Kurulu Baflkan› yeni bir Disiplin Kurulu ta-
yin eder.

Haz›rl›k Soruflturmas›

46. (1) Hakk›nda disiplin takibat› yürütülen avukat, haz›rl›k so-
ruflturmas›n›n bafllat›lmas› ve bu soruflturman›n gerekçeleri hak-
k›nda Baro Baflkan› taraf›ndan ivedilikle bilgilendirilir.

(2) Disiplin Temsilcisinin görevi, olaylar›n ortaya konulabilme-
si amac›yla gerekli ay›klaman›n yap›lmas›d›r. Disiplin Temsilcisi bu
amaçla hakk›nda disiplin takibat› yürütülen avukat›n beyanda bu-
lunmas›na izin vermek zorundad›r; temsilci bunun yan› s›ra tan›k
dinleyebilir, bir uzman›n yard›m›na baflvurabilir, soruflturma ile il-
gili belgeleri avukattan isteyebilir, çeflitli do¤rulama yöntemlerine
baflvurabilir. Takibat ifllemleri  hususunda tutanak düzenlenmeli-
dir.   

(3) Hakk›nda disiplin takibat› yürütülen avukat›n bir ifade sun-
mamas› veya yüzyüze görüflmeden kaç›nmas›, Disiplin Temsilcisi-
nin yürüttü¤ü soruflturma aç›s›ndan herhangi bir engel teflkil et-
mez. Buna karfl›n avukat bu husus konusunda önceden bilgilen-
dirilmelidir. 

(4) Disiplin Temsilcisi, Baro Baflkan›na sunulmak üzere, sorufl-
turma sonuçlar› hakk›nda bir rapor haz›rlar; rapor soruflturma ile
ilgili belgeleri de içerir.

(5) Disiplin soruflturmas› 3 hafta içinde sonuçland›r›lmak zo-
rundad›r. Gerekli hallerde sadece bir defaya mahsus olmak üzere
3 ayl›¤›na  uzat›labilir.
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Baro Baflkan›n›n Tedbirleri

47. (1) Haz›rl›k soruflturmas›ndan sonra Baro Baflkan› afla¤›da
yer alan flu kararlar› ve tedbirleri uygulayabilir:

a) Haz›rl›k soruflturmas›na son verir.

b) Haz›rl›k soruflturmas›n› sona erdirmesinin yan›nda, disiplin
suçunun hafif olmas› halinde avukat›n yaz›l› olarak uyar›lmas›na
karar verir.

c) Disiplin soruflturmas›n›n aç›lmas› talimat›n› verir.

(2) Birinci f›krada belirtilen karar ve tedbirler, aleyhinde taki-
bat bafllat›lan avukata  ve flikayetçiye bildirilmek zorundad›r.

(3) fiikayetçi, 1. f›kran›n (b) bendi uyar›nca verilen karara kar-
fl› itiraz yoluna baflvurabilir. Macaristan Barosu Baflkanl›k Kurulu,
itiraz› reddedebilece¤i gibi, Baro Baflkan›n›n takibata devam edil-
mesi yönündeki karar›n› ve tedbirlerini iptal edebilir.

(4) Hakk›nda takibat bafllat›lan avukat da 1.f›kran›n (b) bendi
uyar›nca verilen karara karfl› itiraz yoluna baflvurabilir. Bu durum-
da Baro Baflkan›, 1. f›kran›n (c) bendi hükmüne uygun olarak bir
karar verir; bu kararla yaz›l› ikaz kendili¤inden ortadan kalkar.

Disiplin Takibat›n›n Bafllat›lmas›

48. (1) Bir disiplin suçundan flüphe edilmesi halinde (47. pa-
ragraf, 1.f›kra, (b) bendi hükmü istisna olma üzere) Baro Baflkan›
disiplin  takibat› bafllat›lmas› talimat› verir.

(2) Avukat›n Baro üyeli¤inden ayr›lm›fl olmas› disiplin takibat›-
na engellemez.

49. Disiplin Komitesi Baflkan›, disiplin takibat›n›n zamanafl›m›-
na u¤ramas›ndan sonra, ‹lk  Derece Disiplin Kurulunu ve Kurul
Baflkan›n› atar. 

‹lk Derece Disiplin Kuruluna iliflkin Usul Kurallar›

50. Disiplin Kurulu Baflkan› haz›rl›k soruflturmas›na iliflkin bel-
gelerin kendisine ulaflmas›ndan sonra afla¤›daki tedbirleri uygula-
yabilir:

a) Ek soruflturma yap›lmas› talimat› vererek, belgeleri Disiplin
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Temsilcisine geri gönderebilir.

b) Duruflma yapmaks›z›n disiplin tedbirlerine baflvurabilir.

c) Duruflma yapabilir.

Disiplin Tedbirleri

51. (1) Disiplin suçunun sabit oldu¤una karar verilmesi halin-
de, Disiplin Kurulu herhangi bir duruflma yapmaks›z›n disiplin ted-
birlerine baflvurur.

(2) Disiplin tedbirlerine dair verilen kararlar, her türlü disiplin
cezas›n› (ihraç d›fl›nda) içerebilir. Disiplin Kurulu, ifllemlerin sona
erdirilmesine karar verebilece¤i gibi, disiplin tedbiri olarak yaz›l›
ihtar yöntemine de baflvurabilir.

(3) Aleyhinde disiplin takibat› bafllat›lan avukat›n, disiplin ted-
birlerini tebellü¤ etmesinden itibaren 15 gün içinde duruflma tale-
binde bulunmas› halinde, sözkonusu disiplin önlemleri kendili¤in-
den ortadan kalkar ve  Kurul Baflkan› bir duruflma tarihi belirler.

Duruflma

52. (1) Hakk›nda disiplin takibat› bafllat›lan avukat ve temsilci-
si duruflmaya ça¤r›lmak zorundad›r. Duruflma hakk›nda Baro Bafl-
kan›n›n bilgilendirilmesi zorunludur.

(2) Hakk›nda disiplin takibat› bafllat›lan avukat›n kendisine
gönderilen resmi davetiyeye ra¤men duruflmaya kat›lmamas› ha-
linde, yoklu¤unda duruflma yap›labilir. Avukat, davetiye ile bu hu-
susta önceden bilgilendirilmelidir.

(3) Hakk›nda disiplin takibat› bafllat›lan avukat, avukat›n tem-
silcisi, Baro Baflkan› ve Disiplin Temsilcisi takibat›n her aflamas›n-
da deliller sunabilir, ilgili belgeleri inceleyebilir, tan›klara ve uz-
manlara sorular yöneltebilir veya tahkikat›n geniflletilmesini talep
edebilirler.      

53. Duruflma halka aç›kt›r. Disiplin Kurulu, avukat›n kiflilik hak-
lar›n›n korunmas› (gizlilik) amac›yla izleyicileri  duruflman›n her
aflamas›nda  d›flar›ya  ç›karabilir.

Avukat›n Mesleki Faaliyetlerinin Ask›ya Al›nmas›
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54. (1) ‹lk Derece Disiplin Kurulu;

a) Savc›n›n sözkonusu suç nedeniyle avukat hakk›nda iddiana-
me düzenlemesi ve suçla ilgili cezan›n 3 y›ldan daha a¤›r bir ha-
pis cezas›n› gerektirmesi halinde;

b) Disiplin suçunun vahametinin mesleki faaliyetlerin ask›ya
al›nmas›n› hakl›laflt›rmas› halinde;

avukat›n faaliyetlerini ask›ya al›r.

(2) 1. f›kran›n (a) bendinde belirtilen koflullar›n varl›¤› halinde
ask›ya alma (avukat›n muaf tutulmas› durumu hariç) ceza yarg›la-
mas›n›n sonuna kadar devam eder. Mesleki faaliyetler, ayn› f›kra-
n›n (b) bendinde belirtilen koflullar›n varl›¤› halinde, 3 ayl›k bir sü-
re için ask›ya al›n›r ve sadece bir defaya mahsusu olmak üzere 3
aya kadar uzat›labilir.

(3) Avukat veya temsilcisi veya Baro Baflkan› ilk Derece Disip-
lin Kurulunun karar›n› tebellü¤ etmelerinden itibaren 15 gün için-
de ‹kinci Derece Disiplin Kurulu nezdinde karara itiraz edebilir. ‹ti-
raz, karar›n icras›n› durdurmaz. ‹kinci Derece Disiplin Kurulu itira-
za hakk›nda derhal karar verir. 

(4) ‹lk Derece Disiplin Kurulunun karar›n›n ihraç cezas›n› içer-
mesi ve karar›n yerine getirilmesinin ertelenmemesi halinde, avu-
kat›n faaliyetlerinin ask›ya al›nmas› karar›, disiplin takibat›n›n ni-
hai olarak sona ermesine kadar ertelenir. Bu karara karfl›, karar›n
icras›n› durdurmayan, özel bir  itiraz yolu mevcuttur.

(5) Mesleki faaliyetlerin ask›da oldu¤u dönemde kurulan ifl hu-
kuku iliflkileri, kamu görevlisi veya katip olarak kamu sektöründe
kurulan yasal iliflkiler 6. paragraf›n 1. f›kras›n›n a bendi hükümle-
rine ayk›r›l›k teflkil etmez.

‹lk Derece Disiplin Kurulu Karar›

55. (1) Görüflmeler ve oylama kapal› oturumlarda yap›l›r.

(2) Disiplin Kurulu, kararlar›n› ço¤unlukla verir. Disiplin Kurulu
Baflkan› oyunu en son kullan›r.

(3) Disiplin Kurulu, karar›yla;

a) Disiplin takibat› ifllemlerine son verir;
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b) Uygulanacak Disiplin tedbirlerine karar verir;

c) Hakk›nda takibat yürütülen avukat›n suçlulu¤unu ilan eder
ve uygulanacak cezay› tayin eder;

d) ‹fllemlere dair masraflar›n kim taraf›ndan karfl›lanaca¤›na ka-
rar verir.

(4) Karar, Disiplin Kurulu Baflkan› ve kurul üyeleri taraf›ndan
imzalan›r.

(5) Karar ve gerekçeleri yay›nlanmak zorundad›r. Karar, 30 gün
içinde hakk›nda takibat yürütülen   avukata, temsilcisine ve ayr›-
ca Baro Baflkan›na gönderilmek zorundad›r.

Duruflma Zapt›

56. (1) Duruflma için bir zab›t tutulmak zorundad›r. Zab›t, Di-
siplin Kurulu Baflkan› ve zapt› muhafaza eden görevli taraf›ndan
imzalan›r.

(2) 44. paragrafta belirtilen "Disiplin ‹fllemlerinde Görev Ala-
mama",  duruflma zab›tlar›n› muhafaza eden flah›s aç›s›ndan da
amir hükümdür.

‹tiraz

57. (1) Hakk›nda karar verilen avukat, onun temsilcisi ve Baro
Baflkan›, Birinci Derece Disiplin Kurulunun karar›na  ‹kinci Derece
Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edebilir.

(2) ‹tiraz baflvurusu, Birinci Derece Disiplin Kurulunun ilgili ka-
rar›n›n tebellü¤ edilmesinden itibaren 15gün içinde, yine ayn› ku-
rula sunulmal›d›r.

(3) ‹tiraz baflvurusu karar›n infaz›n› durdurur.

(4) Birinci Derece Disiplin Kurulu, itiraz süresinin dolmas›ndan
sonra itiraz baflvurusunu ve dosya belgelerini ‹kinci Derece Disip-
lin Kuruluna sunar.

‹kinci Derece Disiplin Kurulunun Atanmas›

58. Macaristan Barosu Disiplin Komitesi Baflkan›, ‹kinci Derece
Disiplin Kurulu üyelerini ve Baflkan›n› tayin eder.

‹kinci Derece Disiplin Kurulu ‹fllemleri
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59. (1) ‹kinci Derece Disiplin Kurulu, itiraz baflvurusunun hak
sahibi taraf›ndan yap›lmamas› veya süresi içinde yap›lmamas› ha-
linde baflvuruyu reddeder.

(2) ‹kinci Derece Disiplin Kurulu, 1. f›krada belirtilen durumda
dahil olmak üzere, itiraz incelemesini duruflmal› yapar. ‹kinci De-
rece Disiplin Kurulu Baflkan› duruflma için bir tarih tespit eder.  

(3) Duruflma öncesinde Birinci Derece ifllemlerine iliflkin belge-
ler ve itiraz›n içeri¤i taraflar›n bilgisine sunulmal›d›r. Hakk›nda ta-
kibat yürütülen avukat, temsilcisi, Baro Baflkan› ve Disiplin Komis-
yonu Baflkan› duruflma s›ras›nda konuflmak için aya¤a kalkar.

(4) Ek kan›tlara gereksinim duyulmas› halinde, ‹kinci Derece Di-
siplin Kurulu veya Birinci Derece Disiplin Kurulu  taraf›ndan bu ge-
reksinim yerine getirilebilir.

‹kinci Derece Disiplin Kurulu Kararlar›

60. (1) ‹kinci Derece Disiplin Kurulu, karar›n› gerekçeleriyle bir-
likte yaz›l› olarak aç›klar. Kurul, karar› 15 gün içinde avukata, tem-
silcisine, Baro Baflkan›na tebli¤ eder.

(2) Birinci Derece Disiplin Kurulunun karar›  temelsiz ise (bir di-
¤er deyiflle dava ile ilgili olaylar aç›kça ortaya konulmam›fl veya
eksik konulmufl veya konulmas›na ra¤men belgelerin içeri¤iyle çe-
lifliyor veya olaylara dair do¤ru olmayan sonuçlar içeriyorsa) ‹kin-
ci Derece Disiplin Kurulu, Birinci Derece Disiplin Kurulunun karar›-
n› iptal ederek, takibat ifllemlerinin yenilenmesi için Birinci Dere-
ce Disiplin Kuruluna talimat  verir.

(3) ‹kinci Derece Disiplin Kurulu 2. f›krada belirtilen karar›n›n
yan› s›ra, itiraz çerçevesinde davan›n esas› hakk›nda karar verir.
Bu karar kesin olup, infaz edilebilir.

(4) Birinci Derecenin usul kurallar›, ‹kinci Derece Disiplin Kuru-
lundaki ifllemler s›ras›nda uygun olacak flekilde kullan›lmak zorun-
dad›r.

(5) ‹kinci Derece Disiplin Kurulunun karar›na karfl›, hakk›nda
takibat yürütülen avukat,  temsilcisi ve Baro Baflkan›, karar› tebel-
lü¤ etmelerinden itibaren 30 gün içinde  idari davalar hakk›ndaki
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usul kurallar›na uygun olarak mahkemeye baflvurabilir (Medeni
Usul Yasas›, Bölüm XX). fiehir Mahkemesi davan›n görülmesi ba-
k›m›ndan yetkili mahkemedir. 

61. Disiplin hususundaki nihai karar›n  flikayetçiye gönderilme-
si zorunludur.

Disiplin ‹fllemlerinin Ask›ya Al›nmas›

62. (1) Hakk›nda dava aç›lm›fl olan avukata iliflkin disiplin mu-
ameleleri, ceza davas›n›n sonuçlanmas›na kadar ask›ya al›n›r.

(2) Davaya ele alan yetkili mahkeme, avukat aleyhindeki ceza
davas› ve bunun sonucu hakk›nda Baroyu bilgilendirir.

(3) Disiplin ifllemlerinin yürütülmesi s›ras›nda baflka bir merci-
in kapsam›na giren bir mesele ile karfl›lafl›lmas› halinde, sözkonu-
su disiplin ifllemleri bu konuda nihai bir karar verilinceye kadar
bekletilebilir.

Yeni Tahkikat Bafllat›lmas›

63. (1) Yeni bir takibat için Baro Baflkan›, avukat, avukat›n ölü-
mü halinde akrabas›, tahkikat konusunda nihai karar verilmesin-
de sonra giriflimde bulunabilir(Disiplin Kurulu taraf›ndan araflt›r›l-
mam›fl mevcut bir tak›m vaka veya kan›tlar›n yetkililerin nihai ka-
rarlar›yla ba¤lant›l› oldu¤unun, e¤er araflt›r›lm›fl olsalard›, karar
üzerinde etkileri olaca¤›n›n ortaya konulmas› halinde). Yine ayn›
flekilde, Disiplin Kurulu üyelerinden birisinin Ceza Yasas›na ayk›r›-
l›k teflkil edecek flekilde yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, ta-
kibat›n yeniden bafllat›lmas› mümkündür.

(2) Yeni takibat ancak avukat sa¤ oldu¤u sürece ve öngörülen
süre zarf›nda bafllat›labilir.

(3) Yeni aç›lan tahkikata dair zamanafl›m› hakk›nda Birinci De-
rece Disiplin Kurulu karar verir. Yeni takibat aç›s›ndan itiraz bafl-
vurusu, bu takibat› bafllatan kifli taraf›ndan, karar›n tebellü¤ edil-
mesinden itibaren 15 gün içinde, ‹kinci Derece Disiplin Kurulu nez-
dinde yap›labilir.

Masraflar
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64. (1) Disiplin takibat›na dair masraflar Baro taraf›ndan karfl›-
lanacakt›r.

(2) Avukat, disiplin takibat› s›ras›nda sorumlulu¤unun tespit
edilmesi halinde, k›smen veya tamamen masraflar› karfl›lamakla
yükümlüdür. 

Cezan›n Etkisi ve Sonuçlar›n›n Ortadan Kalkmas›        

65. (1) Avukat, para cezas› verilmesi halinde, Baro içinde hiç-
bir bir göreve seçilemez. Avukat›n mevcut Baro üyeli¤i, disiplin ka-
rar›n›n yürürlü¤e girmesinde itibaren 2 y›l için, ask›ya al›nm›fl ih-
raç cezas› halinde 5 y›l için, ihraç halinde ise 10 y›l için sona erer.

(2) ‹lk Derece Disiplin Kurulu, ihraç cezas›n›n sözkonusu olma-
s› halinde, hakk›nda takibat bafllat›lan avukat aleyhine hükmedi-
len disiplin cezas›n›n olumsuz sonuçlar›n›, (avukat›n talebi üzeri-
ne ve buna de¤er olmas› halinde) konuyla ilgili karar›n yürürlü¤e
girmesinden 5 y›l sonra ortadan kald›rabilir.

(3) Di¤er durumlarda, cezan›n ortadan kald›r›lmas› talepli di-
lekçenin de¤erlendirilmesinde disiplin ifllemlerine iliflkin kurallar
uygulanmak zorundad›r.

66. (1) Bu paragrafta belirtilen hükümler ücretli avukatlara, ya-
banc› dan›flmanlara ve stajyer avukatlara da uygulanmak zorunda-
d›r.

(2) Ücretli avukat›n, yabanc› yasal dan›flman›n ve stajyer avu-
kat›n Barodan ç›karma cezas›na çarpt›r›lmalar› halinde, ortaya ç›-
kan yasal sonuçlar, bir avukat›n ihraç edilmesi halinde ortaya ç›-
kan yasal sonuçlar ile ayn›d›r.

DÖRDÜNCÜ  KISIM 

ÖZEL KURUMSAL KURALLAR

BÖLÜM VII

AVUKATIN BÜROSU

67. (1) Avukatl›k faaliyetlerinin yürütülebilmesi amac›yla bir
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avukatl›k bürosu (bundan sonra büro olarak an›lacakt›r) kurulabi-
lir. Büro hukuki kiflili¤e sahiptir.

(2) Büro bir veya birden fazla avukat taraf›ndan kurulabilir.

(3) Bir büronun kurulabilmesi için bir kurulufl senedinin düzen-
lenmesi gerekir. Afla¤›da belirtilen hususlar›n kurulufl senedinde
bulunmas› zorunludur.

a) Büronun ismi, adresi, isimleri ve adresleriyle birlikte büro-
nun baflkan ve üyelerinin listesi;

b) Büro malvarl›¤›n› kapsam›, faaliyete geçme tarihi;

c) Oy hakk›, oylar›n eflitli¤i halinde izlenecek usul;

d) Büronun birden fazla amiri olmas› durumunda, büro amirli-
¤ine iliflkin kurallar;

e) Üye toplant›lar›na iliflkin kurallar;

f) Üyeler aras›ndaki ihtilaflar›n çözümüne dair kurallar;

g) Bürodan ihraç, ola¤anüstü azil ve büro üyeli¤inin sona er-
mesine iliflkin kurallar;

h) Büronun sona ermesine iliflkin kurallar.

(4) Büronun tek kifliden ibaret olmas› halinde 3. f›kran›n (a),
(b) ve (h) bentlerindeki hükümler kurulufl senedinde bulunmak zo-
rundad›r. 

(5) Büro üyesi, büro ile ilgili defterleri ve hesaplar› görme hak-
k›na  sahiptir, aksi bir hüküm geçersizdir.

Avukatl›k Bürosunun Kayd›

68. (1) Avukatl›k faaliyeti, Baro Avukat Bürolar› Siciline kayde-
dilen avukatl›k bürolar› arac›l›¤›yla yürütülür.

(2) Afla¤›da belirtilen koflullar›n mevcudiyeti halinde ve baflvu-
ru üzerine  Büro sicile kaydedilir:

a) Kurulufl senedinin 67. paragraf›n 3. f›kras›ndaki koflullar›
içermemesi;

b) Kurulufl senedinin yasaya ayk›r› olmamas›;

c) Büronun, Macar Avukatlar› Sigorta ve Yard›m Toplulu¤u üye-
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si olmas› veya Baro taraf›ndan kabul edilen baflka bir sorumluluk
sigortas›na sahip olmas›.

(3) Avukatl›k Bürosunun sahip oldu¤u sorumluluk sigortas›nda
olmas› gereken tahmin edilebilir riskin büro çal›flmalar› nedeniyle
ortaya ç›kacak zararlar›  karfl›layabilmesi gerekmektedir(en az›n-
dan büroda çal›flan avukat say›s› ile orant›l› olmal› ve söz konusu
avukatlar›n kendi sorumluluk sigortas› ile karfl›lanabilmelidir).

(4) Dilekçeler hakk›nda 15. paragraf hükümleri uyar›nca karar
verilmek zorundad›r.

(5) Büro, Avukatl›k Bürolar› Siciline kaydedilmekle kurulmufl
olur.

(6) Büro ve sorumlu avukat, büroya ve üyelere ait bilgilerde
meydana gelen de¤ifliklikleri 30 gün içinde Baroya bildirmekle yü-
kümlüdür.

(7) Büro üyelerinin yapt›klar› toplant› sonunda verdikleri kuru-
lufl senedinin de¤ifltirilmesine iliflkin karar›n, ayr›ca ard›l› olmaks›-
z›n büronun faaliyetlerine son verilmesi (77. paragraf) karar›n›n,
yeni büronun/bürolar›n kurulufl senedinin/senetlerinin toplant›dan
sonraki 30 gün içinde Baroya sunulmas› zorunludur.

Büro Yükümlülüklerine dair Sorumluluk

69. (1) Üyenin, Büroya karfl› sorumlulu¤u kurulufl senedinde
belirtilen mal›n veya herhangi bir flekilde ifade edilen di¤er eko-
nomik katk›n›n sunumunu kapsar. Büro yükümlülüklerine iliflkin
sorumluluk halinde (2. paragrafta belirtilen durum istisna olmak
üzere) üye sorumlu de¤ildir.

(2) 10. paragraf›n 1.f›kras›, büro malvarl›¤›n›n  zarar› karfl›laya-
mamas› halinde, zarara neden olan avukat›n tüm malvarl›¤› ile s›-
n›rs›z olarak sorumlu olmas›n› sa¤layacak flekilde uygulan›r. Kuru-
lufl senedi, zarara neden olan avukattan hangi durumlarda ve han-
gi kapsamda, büronun zarar nedeniyle ödedi¤i tazminat›n rücu
edilece¤ine dair hükümler içerebilir.

(3) Zarara neden olan avukat aleyhine, onun ikincil sorumlulu-
¤una baflvurmaks›z›n, bürosuyla birlikte dava aç›labilir.
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Büro Üye Toplant›s›

70. (1) Üye toplant›s›na tüm büro üyeleri kat›l›r ve büro ile il-
gili tüm konularda karar al›n›r.

(2) Tek kifliden oluflan bürolarda yetki, kurucu üye taraf›ndan
kullan›l›r.

Üye Toplant›s› Kararlar›n›n Denetlenmesi

71. (1) Üye toplant›s›nda al›nan bir karar›n yasaya veya kuru-
lufl senedine ayk›r› olmas› halinde, büro üyesi karar›n denetlenme-
sini Barodan talep edebilir.

(2) Baronun, üye toplant›s›nda al›nan karar›n denetlenmesi
amac›yla verdi¤i karar, karar›n denetlenmesini talep etmeyen di-
¤er üyeleri de kapsar. 

72. (1)Yasaya ayk›r› karar›n denetlenmesini talep eden dilekçe-
nin, karar›n yay›nlanmas›ndan itibaren 15 gün içinde Baroya su-
nulmas› zorunludur. Dilekçenin sunumu karar›n icras›n› durdur-
maz. Buna karfl›n Baro karar›n icras›n› ask›ya alabilir. Baro, yasa-
ya ayk›r› karar› iptal eder.

(2) Dilekçenin de¤erlendirilmesi aflamas›nda, verilecek karar›n
daima gerekçeli olmas› flart›yla,  15.paragraf hükümleri amirdir.

Büro ‹sminin Kullan›m›

73. (1) Afla¤›da belirtilenler büronun ortakl›k isimleri olabilir:

a) Üyelerden veya "ortaklardan" birinin soy ad› ile birlikte
"avukatl›k bürosu" unvan›;

b) Üyelerden bir k›sm›n›n soy ad› ile birlikte avukatl›k bürosu
unvan›.

(2) En son üyenin veya mali üyenin3 ad›na kendisinin, ölümü
halinde varislerinin muvafakat etmeleri halinde büro isminde yer
verilebilir.

(3) Büro, 1. f›kran›n flart kofltu¤u flekilde isim kullan›lmas› yü-
kümlülü¤ünden 112. paragraf›n 1. f›kras›n›n (b) bendi temelinde ç›-
kar›lan yönetmeli¤e uygun olarak  ayr›labilir.

Büro ile Yasal ‹fl ‹liflkileri
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74. (1) Yasal ifl iliflkileri büro ile kurulacakt›r.

(2) 25. Paragrafta belirtilen büroya iliflkin s›n›rlay›c› hükümler,
uygulanmas› zorunlu olan hükümlerdir.

(3) ‹fl (ayn› zamanda iflten cayma sözleflmesi) afla¤›daki haller-
de sona erer:

a) ‹flin yerine getirilmesiyle;

b) ‹fl sahibinin ölümü ve/veya varisin olmamas› nedeniyle;

c) Büro faaliyetlerinin ard›l bir büro olmaks›z›n son bulmas› ne-
deniyle.

(4) Üye avukat›n, ba¤l› oldu¤u büro ile yasal üyelik iliflkilerinin
sona ermesine ra¤men, mesleki faaliyetlerine devam ediyor olma-
s› halinde, avukat, ifl akdiyle çözümü kendisine havale edilen me-
sele aç›s›ndan ifli üstlenen avukat haline gelir. Büro, (24. paragra-
f›n 1. f›kras›na uygun olarak) görevin verilece¤i olas› avukat de¤i-
flikli¤inden ifl sahibini haberdar etmek zorundad›r.

Üyenin Mesleki Faaliyetlerine Devam Etmemesi  

75. Avukat›n mesleki faaliyetlerine ara verebilmesi için ba¤l›
bulundu¤u büronun ön izni gereklidir.

Büro Faaliyetlerine Son Verilmesi

76. (1) Büro faaliyetleri, Avukat Bürolar› Sicilinden ç›kar›lma ile
sona erer.

(2) Baro, afla¤›daki hallerde Büroyu,  Avukat Bürolar› sicilinden
ç›kar›r:

a) 68. paragraf›n 2. f›kras›nda belirtilen koflullar›n gere¤inin ye-
rine getirilmemesi halinde;

b) Büro faaliyetlerinin ard›l› olmaks›z›n, son bulmas› halinde;

c) Büronun di¤er bir büroya kat›lmas› halinde; 

d) Tüm büro üyelerinin Bora üyeliklerinin sona ermesi halinde.

(3) 2. f›kran›n (a) bendine iliflkin hususlar sözkonusu oldu¤un-
da Baro, 68. paragraf›n 2. f›kras›nda belirtilen hususlar›n 30 gün
içinde büro taraf›ndan yerine getirilmesini talep eder.

(4) Baro, ç›karma hakk›nda gerekçeli olarak karar verir. Karar
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aç›s›ndan 15. paragraf hükümleri amirdir.

(5) Büro, 2. f›kran›n (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde,
üye toplant›s› karar›nda belirtilen tarihte sicilden ç›kar›lmas›na
karfl›n, ayn› f›kran›n (d) bendinde belirtilen durumda, son üyenin
Baro üyeli¤inin sona erme tarihinde sicilden ç›kar›l›r.

(6) Büronun faaliyetlerin ard›l› olmaks›z›n sona ermesi halinde,
borçlar›n ödenmesinden sonra kalan ekonomik de¤erler (kurulufl
senedinde buna iliflkin hükmün bulunmay›fl› veya taraflar›n muta-
bakata varamamas› hallerinde)  üyeler aras›nda koymufl olduklar›
ekonomik katk›yla orant›l› olarak  paylaflt›r›l›r.

(8) Ard›l› olmaks›z›n faaliyetleri son bulan büronun üyesi, bü-
rodan kendisine gelecek malvarl›¤› ile s›n›rl› olmak üzere, büro
borçlar›ndan sorumludur.

Yasal Bir Ard›l ile Büro Faaliyetlerinin Son Bulmas›

77. (1) Yasal bir ard›l ile büro faaliyetlerine son verme veya bö-
lünme veya çekilme halinde karar› verecek olan  "büro avukatla-
r›" toplant›s›d›r. Buna karfl›n, kat›lma, birleflme (bundan sonra bir-
lik olarak an›lacakt›r) hallerinde karar, büro avukatlar›n›n bir dizi
toplant›lar› sonras›nda verilir. 

(2) Bölünme halinde büro faaliyeti sona erer; büronun malvar-
l›¤› yeni kurulacak olan büroya geçer; bürodan ayr›lma s›ras›nda
ayr›lan avukat veya çekilen üye büro malvarl›¤›n›n bir parças›n›
kullanarak yeni bir büro kurabilir. Bu hallerde geride kalan büro,
kurulufl senedinde de¤ifliklik yap›larak çal›flmalar›na devam eder.

(3) Bir baflka avukatl›k bürosuna kat›lma halinde, büro faaliye-
ti sona erer ve büronun malvarl›¤› faaliyete devam edecek olan di-
¤er büroya geçer; keza birleflme halinde de büro faaliyetleri sona
erer ve büronun malvarl›¤› yeni kurulacak büroya geçer.

(4) Bölünme ve birleflme kararlar›; ilgili bürolar hakk›ndaki bil-
gileri(isimleri ve adresleri), bölünme usulünü, yeni büronun/büro-
lar›n kurulma tarihini (kurulufl senedinin kabulünü), yeni büro ve-

3
Mali üyelik için bak›n›z paragraf 81.
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ya bürolar›n (yeni) üyelerinin isimlerini, malvarl›¤› paylafl›m›n›, ifl
sözleflmelerinin da¤›t›m›n› içermek zorundad›r.

(5) Görevli büro, 24. paragraf›n 7. f›kras›na  uygun olarak ifl sa-
hibini iflin nakli hususunda bilgilendirmek zorundad›r.

(6) Yeni kurulacak büronun bilançosunun yap›lmas› yükümlü-
lü¤ü (de¤iflen büronun malvarl›¤›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla
yap›lan) ile nakil prosedürüne ait mevzuat aç›s›ndan, ekonomik
birliklere iliflkin nakil hukuku zamanafl›m› süreleri gerekti¤i flekil-
de uygulanmak zorundad›r.

(7) Bölünen büronun ard›llar›, bölünme öncesindeki büronun
yükümlülükleri aç›s›ndan, malvarl›¤› paylar›yla orant›l› olarak so-
rumludurlar. Bölünme s›ras›nda, mallardan baz›lar› hakk›nda an-
laflma sa¤lanamam›fl olmas› halinde, tüm ard›llar mesele olufltu-
ran malvarl›¤› veya onun de¤eri üzerinde, malvarl›¤› paylar›yla
orant›l› olarak hak sahibidirler. Yükümlülü¤ün, bölünmeden sonra
ortaya ç›kacak olmas› halinde, ard›l bürolar›n sorumlulu¤u ortak-
t›r. Yine ayn› flekilde, yükümlülü¤ün, bölünme s›ras›nda ana hat-
lar›yla taahhüt edilmifl olmas›na karfl›n, üstlenici taraf›ndan yerine
getirilmemesi halinde de, ard›l bürolar›n sorumlulu¤u ortak ola-
cakt›r. Bu garanti mekanizmalar›na sadece üstlenilen iflten kay-
naklanan yükümlülüklerle ba¤lant›l›, olas› zararlar aç›s›ndan bafl-
vurulabilir.

(8) Bu yükümlülü¤e uygun olarak naklin gerçeklefltirilmesi ha-
linde, ek vergi ve ücret ödemesi  sözkonusu olmaz.

Üyelik ‹liflkisinin  Sona Ermesi (Büro aç›s›ndan)

78. (1) Büro üyeli¤i;

a) Sözkonusu üyenin Baro üyeli¤inin sona ermesi ile,

b) Büro üyelerinin ortak karar› ile,

c) Ola¤an ç›karma ihbar› ile, 

d) Ola¤anüstü ç›karma ihbar› ile,

e) ‹hraç ile,

f) Üyenin ölümü ile,

g) Büro faaliyetlerinin sona ermesi ile 
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sona erer.   

(2) Büro ile üyelik iliflkisinin sona ermesi halinde, eflzamanl›
olarak sözkonusu üye ile hesaplar›n sonuca ba¤lanmas› zorunlu-
dur.

‹flten Ç›karma ‹hbar›

79. (1) Üye, Büro ile olan ba¤›n› 3 ayl›k bir ihbar ile sonland›-
rabilir. Büro, son verme ihbar›n›n uygun olmayan bir zamanda ya-
p›lm›fl olmas› durumunda, bu ihbar› en fazla 3 ay erteleyebilir.  

(2) Büro üyelik iliflkisini 3 ayl›k bir ihbar ile sona erdirebilir.
Üyenin ihbarla eflzamanl› olarak, hak sahibi oldu¤u malvarl›¤› hak-
k›nda bilgilendirilmesi ve  son verme esnas›nda  sözkonusu mal-
varl›¤›n›n kendisine teslim gerekir. Üyenin malvarl›¤› pay›na itiraz
etmesi durumunda,  sözkonusu itiraz›n iflten ç›karma ihbar›n›n
tebli¤inden itibaren 15 gün içinde yap›lmas› gerekir. Taraflar›n
malvarl›¤› hususunda mutabakata varamamalar› halinde, mesele
mahkemeye havale edilir.

(3) Birinci ve ikinci f›krada düzenlenen iflten ç›karma ihbar›n›n
s›n›rlanmas› veya hariç tutulmas› geçersiz ve hükümsüzdür.

(4) Büro üyesi, bir di¤er büro üyesinin kurulufl senedinde be-
lirtilen flartlar› ciddi bir flekilde ihlal etmesi veya ortakl›k iliflkisini
ve büro faaliyetlerini tehlikeye düflürecek flekilde hareket etmesi
halinde, derhal geçerli olmak üzere ihbarda bulunabilir (ola¤anüs-
tü ihbar).    

‹hraç  

80. (1) Üye, önemli gerekçelerle, Büro karar›yla ihraç edilebilir.
Önemli gerekçelerden birisi,  sözkonusu büro üyesinin davran›flla-
r›yla büro faaliyetlerinin ciddi flekilde tehlikeye düflürülmesidir.

(2) ‹hraç karar› verilmesi durumunda, 71. ve 72. paragraf
hükümleri farkl› flekilde uygulanacakt›r. Sözkonusu fark, sorufltur-
ma aç›lmas› amac›yla sunulan dilekçenin  karar›n icras›n› durdur-
mas›d›r. Buna karfl›n Baro, büronun istemi üzerine, nihai karar
verilinceye kadar üyenin haklar›n› ask›ya alabilir. ‹hraç karar›,
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Baronun nihai karar› ile uygulanabilir hale gelir.

Mali Üyelik

81. (1) Büro kurulufl senedi, üyenin hak sahibi oldu¤u malvar-
l›¤›n›n, üyelik iliflkisinin sona ermesinden sonra (ilgili üyenin de
talep etmesi halinde) büro malvarl›¤›nda kalmas›n› kararlaflt›rabilir
(Mali Üyelik).  

(2) Kurulufl senedinin (mali üyelik halinde), üyenin haklar› ve
yükümlülükleri ile malvarl›¤› paylar›n›n ne flekilde belirlenece¤i ve
teslim edilece¤i hakk›nda hükümler içermesi  gerekmektedir.

82. (1) Mali üyenin üyelik faaliyetlerine devam etmesi mümkün
de¤ildir, dolay›s›yla  ruhsatnamesi de geri al›nmak zorundad›r.

(2) Mali üyelik, ilgili üyenin ölümü ile sona erer; büro, mali
üyenin varisleri ile hesaplar› sonuca ba¤lamakla yükümlüdür.

83. Ancak, avukatlarla ilgili düzenlemeler uygun oldu¤u ölçüde
büro ile ilgili meselelerde uygulanmak zorundad›r.

BÖLÜM VIII

ÜCRETL‹ AVUKAT

84. (1) Ücretli avukat, avukatl›k faaliyetlerini, avukatla veya
Avukatl›k Bürosu ile yapm›fl oldu¤u  hizmet sözleflmesi temelinde
yürüten kiflidir.

(2) Ücretli avukat, mesleki faaliyetlerini münhas›ran iflveren
avukat taraf›ndan verilen ifl temelinde gerçeklefltirir. Ücretli
avukat, iflveren avukat›n onay› ile görevini bir baflka avukata dev-
redebilir.

(3) Ücretli avukat olarak çal›flanlar Baronun ücretli avukatlar
siciline kaydedilirler.

(4) Ücretli avukatlara Baro taraf›ndan bir ruhsatname verilir. 

Ücretli Avukatlar›n Kaydedilmesi

85. (1)Afla¤›da belirtilen kifliler, talepleri üzerine ücretli avukat-
lar siciline kaydedilirler:
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a) 13. paragraf›n 3. f›kras›n›n (a), (e) ve (h) bentlerindeki koflul-
lar› tafl›yanlar,

b) Avukatl›k faaliyetleri amac›yla bir büro veya avukat ile hiz-
met iliflkisi kuranlar.

(2) Ücretli avukat Baro üyesi de¤ildir.

(3) ‹flveren avukat›n/büronun sorumluluk sigortas›, ücretli
avukat›n faaliyetlerini de kapsar.

(4) Ücretli avukat›n iflveren avukatla/büroyla olan hizmet ilifl-
kisi aç›s›ndan ‹fl Kanunu hükümleri  geçerlidir.

Disiplin Cezalar›

86. ‹flveren avukata/büroya karfl› bir disiplin suçunun ifllenmesi
durumunda, 38. paragraf›n (a) ve (b) f›kralar›nda belirtilen disip-
lin cezalar›n›n yan› s›ra, ücretli avukatlar sicilinden ç›kar›lma
cezas› da uygulanabilir.

Ücretli Avukatlar Sicilinden Ç›karma

87. (1) Afla¤›da belirtilenlerin ücretli avukatlar sicilinde ç›kar›l-
mas› zorunludur:

a) 13. paragraf›n 3. f›kras›n›n (a), (e), (h) bentlerinde belirtilen
koflullar› tafl›mayanlar;

b) ‹fl akdi sona ermifl olanlar;

c) Ücretli avukatlar sicilinden ç›kar›lma cezas› uygulanm›fl olan-
lar;

d) Vefat edenler. 

(2) Baro, sicilden ç›karma hakk›ndaki karar›n› gerekçeli olarak
verir. Karar aç›s›ndan 15. paragraf hükümleri amirdir.

(3) Bir avukat veya Büro ile 3 ay içinde hizmet sözleflmesi
yapan ücretli avukat hakk›nda 1. f›kran›n (b) bendine dayan›larak
ücretli avukatlar sicilinden ç›karma karar› verilemez. 

(4) Ücretli avukat›n kay›ttan ç›kar›lmas› halinde, ücretli
avukat›n ruhsatnamesi Baro taraf›ndan geri al›n›r.   

88. (1) Avukatlara dair düzenlemeler (ücretli avukat›n bir
avukat veya avukatl›k bürosu ile aras›ndaki hizmet iliflkisinin 6.
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paragraf›n 1. f›kras›n›n (b) bendi hükümleriyle çeliflmemesi
kofluluyla) uygun oldu¤u ölçüde ücretli avukatlar aç›s›ndan da
geçerlidir.

(2) Ücretli avukat›n, avukat olarak mesleki faaliyetlerine devam
etmek istemesi halinde, Baro, 13. paragraf hükümlerine uygun bir
usul takip eder (bu durumda önceden incelenen ücretli avukat
kayd›na iliflkin zorunlu olan flartlar aç›s›ndan ikinci bir incelemeye
gereksinim duyulmaz).

BÖLÜM IX

YABANCI YASAL DANIfiMAN

89. (1) Yabanc› yasal dan›flman, bir Macar avukat veya avukat-
l›k bürosu ile iflbirli¤i anlaflmas› temelinde, 92. paragraf›n 1. f›k-
ras›nda belirtilen yasal faaliyetleri yürüten kiflidir. Yabanc› yasal
dan›flman, münhas›ran iflbirli¤i anlaflmas› yapt›¤› avukat veya
avukatl›k bürosu taraf›ndan verilen ifl temelinde faaliyetlerini
yürütür. Yabanc› yasal dan›flman›n sadece kendi alan›ndaki iflleri
kabul edece¤i hükmü de anlaflmaya konulabilir.  

(2) ‹flbirli¤i antlaflmas› ayr›ca yabanc› yasal dan›flman›n ba¤l›
oldu¤u yurtd›fl›ndaki yabanc› avukatl›k bürosu ile de yap›labilir.

(3) Yabanc› yasal dan›flman (en erken) Baronun yabanc› yasal
dan›flman siciline kaydedilmesi ile faaliyetlerine bafllayabilir. Bu
düzenleme Macaristan’daki yabanc›lar›n istihdam›n› düzenleyen
mevzuat› etkilemez.

(4) Yabanc› yasal dan›flmana Baro taraf›ndan bir ruhsatname
verilir.

Yabanc› Yasal Dan›flmanlar›n Kaydedilmesi

90. (1) Afla¤›da belirtilen kifliler istemleri üzerine yabanc› yasal
dan›flman siciline kaydedilirler:

a) 13. paragraf›n 3. f›kras›n›n (c), (f), ve (h) bentlerindeki koflul-
lar› tafl›yanlar;

b/ 90. paragraf›n 1. ve 2. f›kralar›nda belirtildi¤i üzere bir iflbir-
li¤i sözleflmesinin düzenlenmifl olmas› halinde;
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c) Yabanc› bir avukat olarak çal›flma hakk›n›n oldu¤unu kan›t-
layanlar;

d) Avukat olarak kay›tl› oldu¤u ülkede iyi bir itibar›n›n ol-
du¤unu, hakk›nda herhangi bir disiplin soruflturmas› veya ceza
kovuflturmas› olmad›¤›n› kan›tlayanlar;

e) Mesleki faaliyetlerini  bir Macar hukuk bürosunda veya
Macar bir avukatla kurdu¤u ortak bir büroda yürütenler. 

(2) 1. f›kran›n (c) ve (d) bentleri aç›s›ndan, yabanc› avukat›n
faaliyetlerinden sorumlu olan kay›tl› oldu¤u baronun do¤rulamas›
kabul edilebilir. Böylesine bir do¤rulaman›n yoklu¤unda ilgili
yabanc› yetkililer do¤rulama aç›s›ndan sorumludur. 

(3) Yabanc› avukat veya bürosu, Macar ticaret temsilcili¤i
alan›na girmesi halinde, yabanc› yasal dan›flman siciline kay-
dedilemez. 

(4) Dilekçelerin de¤erlendirilmesi aç›s›ndan 15. paragraf
hükümleri amirdir.

Yabanc› Yasal Dan›flman›n Faaliyetleri

91. (1) Yabanc› yasal dan›flman, kay›tl› oldu¤u yer hukuku, Av-
rupa Topluluklar› hukuku, uluslararas› hukuk hakk›nda ve ba¤lan-
t›l› olarak bunlar›n uygulamalar› hakk›nda yasal dan›flmanl›k
yapar.

(2) Yabanc› yasal dan›flman 1. f›krada belirtilen hususlar›n
d›fl›nda mesleki faaliyette bulunamaz.

(3) Yabanc› yasal dan›flman Baro üyesi de¤ildir. Faaliyetleri
s›ras›nda Macaristan Barosu üyesi olmad›¤›n› belirtmek zorunda
olup, Macar avukat›n yetkili oldu¤u alanlarda faaliyette bulunma
hakk›na sahipmifl görüntüsü veremez.

(4) Macar avukat veya avukatl›k bürosu ile yabanc› yasal
dan›flman aras›nda bir iflbirli¤inin bulunmas› durumunda, yabanc›
avukat›n veya yabanc› büronun ismi, aralar›ndaki iflbirli¤ine at›fta
bulunan bir aç›klama ile Macar avukat›n isminin yan›nda belir-
tilebilir. Yabanc› yasal dan›flman faaliyetleri s›ras›nda, yabanc›
yasal dan›flmanl›k s›fat›na at›fta bulunan bir aç›klama ile kendi is-
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mini ve/veya birlikte çal›flt›¤› yabanc› avukat›n ismini yabanc›
avukatlar siciline kaydettirerek kullanabilir.

(5) Bir Macar avukat Barodan izin almaks›z›n yabanc› bir
büroya ortak olabilir.  

Disiplin Cezalar›

92. Disiplin suçu iflleyen yabanc› yasal dan›flman hakk›nda 38.
paragraf›n (a) ve (b) f›kralar›nda belirtilen cezalar›n yan› s›ra,
yabanc› yasal dan›flman sicilinden ç›karma cezas› da uygulanabilir.

Yabanc› Yasal Dan›flman Sicilinden Ç›karma

93. (1)Afla¤›da belirtilen hallerde yabanc› yasal dan›flmanlar›n
sicilden ç›kar›lmas› zorunludur.

a) 91. paragraf›n 1. f›kras›nda belirtilen koflullar›n yerine getiril-
memesi halinde;

b) Macar avukat veya avukatl›k bürosu ile yap›lan iflbirli¤i ant-
laflmas›n›n sona ermesi halinde;

c) Yabanc› yasal dan›flman sicilinden ç›kar›lma cezas›n›n uy-
gulanmas› halinde;

d) Yabanc› yasal dan›flman›n ölmesi halinde;

e) Yabanc› yasal dan›flman›n veya sorumlu oldu¤u yabanc›
büronun Macaristan’da ticari temsilcilik açmas› halinde;

(2) Baro, ç›karma karar›n› gerekçeli olarak vermek zorundad›r.
Karar hakk›nda 15. paragraf hükümleri amirdir.

(3) Baro, kesinleflmifl ç›karma karar›n›, yabanc› yasal dan›fl-
man›n ba¤l› bulundu¤u Baroya  bildirir. 

(4) Yabanc› yasal dan›flman›n sicilden silinmesi karar› yabanc›
büro ile yap›lan iflbirli¤i anlaflmas›n› etkilemez.

(5) Baronun yabanc› yasal dan›flman hakk›nda ç›karma karar›
vermesi halinde yabanc› dan›flman›n ruhsatnamesi geri al›n›r.

BÖLÜM X

STAJYER AVUKAT
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94. (1) Stajyer avukat, konuyla ilgili yasada belirtilen avukatl›k
s›nav›na girebilmek için   belirli bir süre uygulama içinde yer alan
kiflidir.

(2) Stajyer avukat faaliyetleri, Baronun avukat stajyerleri sici-
line kay›tl› olan kifliler taraf›ndan gerçeklefltirebilir.

(3) Stajyer avukatlara Baro taraf›ndan bir ruhsatname verilir.

Avukat Stajyerlerinin Kaydedilmesi

95. (1)   Afla¤›da belirtilen kiflilerin (istemlere üzerine) stajyer
avukatlar siciline kay›tlar›n›n yap›lmas› zorunludur. 

a) 13. paragraf›n 3. f›kras›n›n (c), (f), ve (h) bentlerindeki koflul-
lar› tafl›yanlar,

b) Bir avukat veya avukat bürosu ile hizmet iliflkisi kuranlar.

(2) Avukat stajyeri Baro üyesi de¤ildir.

(3) Kabul ifllemlerinin ask›ya al›nmas› aç›s›ndan 14. paragraf,
baflvuruya iliflkin verilen karar aç›s›ndan 15. paragraf hükümleri
amirdir.

Stajyer Avukatlar›n Faaliyetleri

96. (1) Stajyer avukata, avukatl›k mesle¤inin icras› ve yasal
s›nav  için gerekli olan uygulama bilgilerini kazanmas›n› sa¤-
layacak görevler verilmek zorundad›r.  

(2) Stajyer avukat, resmi makamlar huzurundaki ifllemlerde ifl-
veren avukat›n/ avukatl›k bürosunun talimat› do¤rultusunda
hareket eder. Ayr›ca iflveren avukat›n/avukatl›k bürosunun onay›
ile bir baflka avukat ile yer de¤ifltirebilir.

(3) Stajyer avukat›n mesleki faaliyetleri baro taraf›ndan kont-
rol edilir. Baro taraf›ndan stajyer avukatlara e¤itim verilmesi
zorunludur.

Disiplin Cezalar›

97. (1) Disiplin suçu iflleyen stajyer avukat hakk›nda 38. parag-
raf›n (a) ve (b) f›kralar›nda belirtilen cezalar›n yan› s›ra, stajyer
avukat sicilinden ç›karma cezas› da uygulanabilir.
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(2) ‹lk Derece Disiplin Kurulu, stajyer avukat aleyhine hük-
medilen disiplin cezas›n›n olumsuz sonuçlar›n›, stajyer avukat›n is-
temi üzerine ve buna de¤er olmas› halinde konuyla ilgili karar›n
yürürlü¤e girmesinden 3 y›l sonra ortadan kald›rabilir.

Stajyer Avukatlar Sicilinden Ç›karma

98. (1) Afla¤›da belirtilen hallerde avukat stajyerlerinin  sicilden
ç›kar›lmas› zorunludur.

a) 13. paragraf›n 3. f›kras›n›n (a), (d) ve (h) bentlerinde belir-
tilen koflullar› tafl›mayanlar;

b) ‹fl akdi sona ermifl olanlar;

c) Stajyer avukatlar sicilinden ç›kar›lma cezas› uygulanm›fl
olanlar;

d) Yasal s›nava girmifl olmas›na karfl›n, giriflten sonraki 3 ay
içinde ölmüfl olan stajyer avukatlar.

(2) Stajyer avukatlar sicilinden ç›karma cezas› gerekçeli olarak
Baro taraf›ndan verilir. Karar aç›s›ndan 15. paragraf hükümleri
amirdir

(3) Bir avukat veya Büro ile 3 ay içinde hizmet sözleflmesi
yapan stajyer avukat hakk›nda 1. f›kran›n (b) bendi hükmüne
dayan›larak, stajyer avukatlar sicilinden ç›karma karar› verilemez. 

(4) Stajyer avukat›n hizmet sözleflmesi, ‹fl Kanununda belirtilen
hallerin yan› s›ra,  86. paragraf›n 2. f›kras›nda belirtilen koflullar›n
varl›¤› halinde son bulur. 

(6) Stajyer avukat›n ruhsatnamesi, sicilden ç›karma halinde,
Baro taraf›ndan geri al›n›r.

Di¤er Düzenlemeler

99. (1) ‹flveren avukat›n/avukatl›k bürosunun yapt›rm›fl oldu¤u
sorumluluk sigortas› stajyer avukat›n faaliyetlerini de kapsar.

(2) Stajyer avukat›n iflveren avukatla/avukat bürosuyla olan
hizmet iliflkisi aç›s›ndan ‹fl Kanunu hükümleri  geçerlidir.

100. Avukatlar hakk›ndaki düzenlemeler uygun oldu¤u ölçüde
stajyer avukatlara iliflkin meselelerde de uygulan›r.
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Arpad GÖNEZ Dr. Zoltan GAL

Macaristan Cumhurbaflkan› Parlamento Baflkan›
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NORVEÇ
AVUKATLIK MESLE⁄‹YLE ‹LG‹L‹ DÜZENLEMELER

Norveç: Mahkemeler Usulü Yasas›
•

Mahkemeler Usulü Yasas›na ‹liflkin Genelge
Bölüm: 11 

(Avukatlar ‹çin Düzenlemeler)
•

Ücretsiz Adli Yard›m ve Sonraki De¤ifliklere
‹liflkin 13 Haziran 1980 Tarihli 35 Nolu Yasa

•
Norveç Barosu ‹çtüzü¤ü



BÖLÜM 11. HUKUK MESLE⁄‹N‹N ‹CRASI VE AVUKATLAR

I. Hukuk Mesle¤inin ‹cras› 

218. Hukuk mesle¤ini icra etmek isteyen kiflilerin, 220. madde
uyar›nca, yetkilendirilmifl (avukat olarak) kifliler olmas› zorunludur.
Hukuk mesle¤inin icras›yla kastedilen, di¤er kiflilere, mesleki veya
usule uygun biçimde, hukuksal yard›m hizmeti verilmesidir.

Birinci paragraf hükümleri afla¤›daki istisnai durumlar aç›s›n-
dan da hüküm ifade etmektedir:

1. Hukuk fakültesi mezunu olan bir kifli, avukat olarak kayd›
yap›lmamas›na ra¤men hukuksal yard›m hizmeti verebilir. Bu tür-
den bir faaliyet, sözkonusu kiflinin sahibi oldu¤u tek kiflilik hukuk
firmas› taraf›ndan yürütülebilir.

2. Devlet taraf›ndan yetkilendirilmifl hesap kontrolörü veya ka-

372 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

Kanun no. XI, 1998

Çeviren: Av. Serkan Cengiz
‹zmir Barosu Üyesi

MAHKEMELER USULÜ YASASI
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y›tl› hesap kontrolörü olarak faaliyette bulunan bir kifli, y›ll›k ver-
gi raporlar›n›n, ticari ifllem raporlar›n›n, vergi flikayetlerinin ve ver-
gi yetkilileriyle ba¤lant›l› di¤er ifllemlerin tamamlanmas› aç›s›ndan
yard›m sunabilir. 

3. Hukukun belirli bir alan›nda yeterli e¤itim alm›fl bir kiflinin,
sözkonusu alanda hukuksal yard›m verebilmesi Avukat Meseleleri
Denetim Kurulunun iznine tâbidir. 

4. 16 Haziran 1997 tarihli, 7 nolu Yasada belirtildi¤i üzere, ilçe
yarg›çlar› hukuki yard›m hizmeti verebilirler. 

5. Yabanc› avukatlar›n hangi koflullar alt›nda ve hangi kapsam-
da hukuk mesle¤ini icra edece¤i, Kral taraf›ndan yay›nlanan yönet-
melik ile belirlenir.

‹kinci paragrafa uygun olarak hukuki yard›m hizmeti sunan ki-
fliler, onlar›n çal›flanlar› ve di¤er yard›mc›lar› (avukat), mesleki fa-
aliyet s›ras›nda hizmet sunduklar› kiflilerin flahsi meseleleri, faali-
yetleri ve ticari ifllemleri ile ilgili olarak edinmifl olduklar› bilgiler
aç›s›ndan s›r saklama yükümlülü¤üne tabidirler. Gizlili¤in gerekli-
li¤i aç›s›ndan korunmaya de¤er bir menfaatin bulunmamas› halin-
de, bu kural uygulanmaz.

‹kinci paragrafa uygun olarak hukuki yard›m hizmeti sunan ki-
fliler, medeni haklara dair bir yarg›lamada dava vekili olarak veya
ceza yarg›lamas›nda savunma vekili olarak görevlendirilmedikleri
veya bir kiflinin davas› aç›s›ndan mahkeme taraf›ndan kendilerine
özel bir görev verilmedi¤i sürece hukuksal yard›m sunmayabilirler.

Hukuki yard›m hizmeti, herhangi bir mesleki hizmetin iyi ve ek-
siksiz olarak sunulmas› temelinde, herhangi bir kifli taraf›ndan
sa¤lanabilir. Bu tür hukuki yard›m hizmetleri   meslek içinden ya-
p›lacak görevlendirmeler yoluyla ba¤›ms›z olarak sa¤lanabilir. Dör-
düncü paragraf hükümleri mukabil olarak uygulan›r. 

Ayr›ca devlet ve belediye taraf›ndan da hukuki yard›m hizmeti
sunulabilir.

219. Kral, 218. maddenin 1., 3., 4. ve 5. paragraflar›nda belirti-
len hükümler uyar›nca, mesleki faaliyetlerinin icras› s›ras›nda olu-
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flabilecek zararlar›n tazmin edilmesi amac›yla, hukuki yard›m hiz-
meti sunmak isteyen kifliler taraf›ndan bir teminat›n tesis edilme-
sine karar verebilir. Kral, mesle¤in yerine getirilmesinden do¤abi-
lecek zararlara iliflkin tesis edilecek  teminat için baflka yönetme-
likler de yay›nlayabilece¤i gibi, teminat› tesis edenden istenebile-
cek tazminat talepleri hakk›nda bilgi vermesini talep edebilir. Kral,
218. madde hükümlerine uygun olarak hukuki yard›m hizmeti ve-
rilmesi halinde, bildirim yükümlülü¤ü ve hukuki yard›m hizmeti
veren flahs›n sorumlulu¤unda olan (polis sab›ka kayd›n›n gönde-
rilmesi de dahil olmak üzere) hukuki yard›m verme koflullar›n›n
varoldu¤unun öncelikli olarak ortaya konulmas› yükümlülü¤üne
iliflkin yönetmelik yay›nlayabilir. Kral ayr›ca, 218. maddenin ikinci
paragraf›n›n 3. ve 5. f›kralar›  uyar›nca verilen ruhsatnameler aç›-
s›ndan baz› koflullar ve s›n›rlamalar öngörebilir.

Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu, 218. maddenin 2. parag-
raf›n›n 1., 3. ve 5. f›kralar›nda belirtilen hükümlere uygun olarak
verilen hukuki yard›m hizmetini (karfl›laflt›rma için bak›n›z, 225.
madde) denetler. Kral, hukuki yard›m hizmeti veren kiflilerin mes-
leki faaliyetleri hakk›nda Denetleme Kuruluna bilgi verme yüküm-
lülü¤üne iliflkin, yönetmelikler yay›nlayabilir. Kral ayr›ca, bu tür bir
mesleki faaliyetle ifltigal eden herkesin Denetleme Kuruluna aidat
ödemesine karar verebilir. Gecikmifl aidatlar yasal yollardan tahsil
edilir.

Avukat Ruhsatname Komitesi, 218. maddenin ikinci paragraf›-
n›n 1.f›kras›na   uygun olarak, bir hukuk fakültesi mezununun hu-
kuki yard›m hizmeti sunmas›na yasak koyabilir. Komite, hukuki
yard›m hizmeti sunan kiflinin uygunsuz ve yak›fl›ks›z bir biçimde
davranmas› veya davranm›fl olmas› halinde veya birinci ve ikinci
paragrafta belirtilen hükümleri veya birinci paragraf›n dördüncü
f›kras›nda bahsedilen koflullar› ihlal etmesi halinde, 218. madde-
nin ikinci paragraf›n›n 3. ve 5. f›kralar›na uygun olarak verilen fa-
aliyet iznini iptal edebilir.

II. Avukatlar      

220. Avukatl›k ruhsatnameleri Avukat Meseleleri Denetleme
Kurulu taraf›ndan verilir.
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Yüksek Mahkeme d›fl›ndaki mahkemeler huzurunda avukat
olarak faaliyette bulunabilmek için, baflvurucu:

1. Hukuk fakültesi diplomas›na sahip oldu¤unu,

2. Fakülteden sonra en az›ndan toplam 2 sene boyunca; 

a. bir avukat›n yetkili yard›mc›s› olarak veya

b. yarg›ç veya yard›mc› yarg›ç olarak veya

c. mahkeme davalar›n›n önemli yer tuttu¤u savc›l›k bürosunun
görevlisi olarak veya 

d. hukuk alan›nda akademisyen olarak

çal›flt›¤›n› kan›tlamak zorundad›r.       

Yürütülmüfl olan di¤er hukuksal faaliyetler, Adalet Bakanl›¤› ta-
raf›ndan yay›nlanan yönetmelikler veya Denetleme Kurulunun her
bir baflvurucu nezdindeki kararlar› arac›l›¤›yla, tamamen veya k›s-
men 2. f›kra kapsam›nda tan›mlanan hukuksal faaliyetler olarak
kabul edilebilir. Kral, ikinci f›kran›n (a) bendinde belirtilen mesle-
ki faaliyet aç›s›ndan, dava tecrübesini flart koflan hükümler içeren
yönetmelikler yay›nlayabilir.

Kral, yay›nlad›¤› yönetmelikler arac›l›¤›yla, ruhsatname sahibi
olabilmek için avukatl›k mesle¤i aç›s›ndan özel öneme sahip me-
seleler hakk›nda birtak›m kurslar›n tamamlanmas›n› flart koflabilir.
Kral, ayr›ca sözkonusu kurslar›n içeri¤i ve tamamlanmas› aç›s›n-
dan ek yönetmelikler de yay›nlayabilir.

Avukatl›k ruhsatnamesi, polisin düzenledi¤i belgeyle sayg›n bir
geçmifli oldu¤unu kan›tlayan ve 20 yafl›n› doldurmufl olan kiflilere
verilir. Buna ek olarak, 230. maddede belirtilen, ruhsatnamenin
ask›ya al›nmas›n› veya iptal edilmesini gerektirecek birtak›m ko-
flullar›n da olmamas› gerekir. Ruhsatnamenin, 230. maddenin ilk
paragraf›n›n 2. ve 4. f›kralar› uyar›nca iptal edilmesi halinde, yeni
ruhsatnamenin verilmesi için önceki  ruhsatnamenin iptal edilme-
sine neden olan koflullar›n tam anlam›yla ortadan kalkmas› gerek-
mektedir. 

Kral, yay›nlayaca¤› yönetmelikler arac›l›¤›yla, kiflilerin yurtd›fl›n-
da edindikleri, hak sahipli¤ine dayanarak verilen  ruhsatnameler
(avukat olarak faaliyette bulunma konusundaki) aç›s›ndan belirli



376 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

flartlar öngörebilir.

221. Yüksek Mahkeme huzurunda avukat olarak faaliyette bu-
lunabilmek için, baflvurucu:

1. Avukatl›k ruhsatnamesi sahibi oldu¤unu,

2. a. Fakülteden sonra en az bir y›l boyunca (toplam) avukat
olarak çal›flm›fl oldu¤unu veya 

b. 220. maddenin 2. paragraf›nda belirtilen bir görevde en az
üç y›l boyunca çal›flm›fl oldu¤unu,

kan›tlamak zorundad›r. 

Bu üç y›l›n en az iki y›l›n›n yard›mc› avukat olarak geçirilmifl ol-
mas› zorunludur. Sözkonusu kiflinin en az iki y›l cumhuriyet sav-
c›l›¤› veya ulusal savc› yard›mc›l›¤› yapm›fl olmas› halinde, bir y›l
avukat olarak çal›flm›fl olmas› yeterlidir. 

3.  Ayr›ca sözkonusu kiflinin Yüksek Mahkeme davalar›na uy-
gun oldu¤unun, Yüksek Mahkeme taraf›ndan yap›lan de¤erlendir-
me sonucunda ortaya konulmufl olmas› gerekir (karfl›laflt›rma için
bak›n›z, afla¤›daki son paragraflar).    

Kendisi hakk›nda de¤erlendirme yap›lmas›n› isteyen kiflilerin,
Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu taraf›ndan verilecek belgeyi
(de¤erlendirmenin olumlu olmas› halinde sözkonusu avukat›n
Yüksek Mahkeme huzurundaki davalarda görevlendirilebilece¤ini
teyit eden) Yüksek Mahkeme Baflkanl›¤›na sunmalar› gerekmekte-
dir. De¤erlendirme iki davan›n sözlü olarak sunulmas›ndan olufl-
maktad›r. Davalardan birisinin (temyiz baflvurusunda bulunan kifli
aç›s›ndan) hukuk davas› olmas› gerekmektedir. De¤erlendirme için
baflvurun kiflinin, cumhuriyet savc›l›¤› veya ulusal savc› yard›mc›-
l›¤› yapm›fl olmas› durumunda, (1. ve 2. paragraflarda belirtilen
koflullar yerine getirilmemifl olsa bile) de¤erlendirme bir ceza da-
vas› üzerinden yap›labilir. De¤erlendirme davalar›na sadece 1 avu-
kat  kat›labilir.   

De¤erlendirmeye iliflkin karar, aday avukat›n sunmufl oldu¤u
davalar›n kararlar›na kat›lm›fl olan tüm Yüksek Mahkeme yarg›çla-
r› taraf›ndan verilir. De¤erlendirme sonucunda aday›n kabul edil-
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di¤ine iliflkin karar, Yüksek Mahkeme Baflkan› taraf›ndan ilan edi-
lir. De¤erlendirme sonucunda hakk›nda ret karar› verilen aday,
Yüksek Mahkemenin  konuyla ilgili karar›ndan sonraki iki y›l bo-
yunca yeni bir de¤erlendirme baflvurusu yapamaz. Bir kifli ancak
iki defa de¤erlendirme amac›yla baflvuruda bulunma hakk›na sa-
hiptir.

222. Kendi ismi alt›nda avukat olarak faaliyette bulunmak is-
teyen herkes bir teminat tesis eder. Sözkonusu teminat, avukat›n
mesleki faaliyetleri s›ras›nda neden olabilece¤i zararlar›n tazmin
edilmesini amaçlamaktad›r. ‹flbu yönetmelik hükümlerine ve yasa
hükümlerine uygun olarak avukat taraf›ndan farkl› bir teminat›n
tesis edilmifl olmas› halinde, zararlar bu bafll›k alt›nda belirtilen
teminat taraf›ndan karfl›lanmaz.

Kral teminat konusunda ek yönetmelikler yay›nlayabilir. Kral
ayr›ca, herhangi bir tazminat talebinin sunulmas› halinde, teminat
sa¤lamakla yükümlü olan avukatlara, Avukat Meseleleri Denetim
Kurulunu bilgilendirmeleri talimat›n› verebilir. Kral, yay›nlam›fl ol-
du¤u yönetmelikler arac›l›¤›yla, Devlet veya belediye taraf›ndan is-
tihdam edilen veya sadece iflveren avukat›n vermifl oldu¤u görev-
leri yerine getirmekle yükümlü olan avukatlar› teminat verme yü-
kümlülü¤ünden muaf tutabilir.            

Kral, ülkede dava vekili veya savunma avukat› olarak istihdam
edilen yabanc› avukatlar taraf›ndan tesis edilecek teminat için yö-
netmelikler yay›nlayabilir. 

223. Avukat, kendi ad›na duruflmalara girmesi amac›yla yetkili
bir yard›mc› avukat istihdam etme hakk›na sahiptir. Yard›mc› avu-
kat, 221. madde uyar›nca, sözkonusu mahkemeler huzurunda du-
ruflmaya kat›lma iznini alamad›¤› sürece, Yüksek Mahkemedeki
veya temyiz mahkemesindeki ana duruflmaya  kat›lamaz.

Uygun bulma karar›, Avukatl›k Meseleleri Denetleme Kurulu ta-
raf›ndan verilir. Yard›mc› avukat›n hukuk fakültesi mezunu olmas›
zorunlu olup, sayg›de¤er bir geçmifle sahip oldu¤unu polis kay›t-
lar›yla kan›tlamas› gerekir. Ayr›ca 230. maddede belirtilen, sözko-
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nusu uygun bulman›n ask›ya al›nmas›na veya iptal edilmesine ne-
den olabilecek koflullar›n mevcut olmamas› gerekir. Önceki uygun
bulma karar›n›n 230. maddenin 1. paragraf›n›n, 4. f›kras›nda belir-
tilen nedenler nedeniyle iptal edilmifl olmas› halinde, iptale neden
olan koflullar ortadan kald›r›lmad›¤› sürece(etkili bir biçimde), söz-
konusu kifli hakk›nda uygun bulma karar› verilemez.

224. Avukat, meslek kurallar›na uygun olarak faaliyette bulun-
mal›d›r. Mesle¤in eksiksiz, dürüst bir flekilde ve müvekkilin yasal
menfaatlerinin gözetilerek yürütülmesi, görevlendirmelerin etkin
bir h›zl›l›kla yerine getirilmesi meslek kurallar›n›n bir parças›n›
oluflturmaktad›r. 

Norveç Barosu, bundan baflka nelerin meslek kurallar› olarak
göz önünde bulundurulaca¤›na iliflkin ek kurallar yay›nlayabilir.
Sözkonusu ek kurallar, Kral taraf›ndan onaylanmalar›ndan sonra
resmi düzenleme olarak hüküm ifade ederler.

Kral, avukatl›k faaliyetlerinin yasalar ve meslek kurallar›na uy-
gun olarak yürütülmesinin sa¤lanmas› amac›yla birtak›m denetleyi-
ci yönetmelikler  yay›nlayabilir. Kral, müvekkile ait olan ve avuka-
ta teslim edilen para ve de¤erli evrak›n (hisse senedi, teminat se-
nedi, tahvil, di¤er k›ymetli evrak vs.) ne flekilde idare edilece¤ine
dair yönetmelikler yay›nlayabilir. 223. maddenin, 1. paragraf›n›n,
(a) bendi uyar›nca, di¤er flekillerde avukatl›k faaliyeti yürüten flir-
ketler aç›s›ndan da bu tür yönetmelikler yay›nlanabilir.

225. Avukatl›k iflleri, Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu tara-
f›ndan denetlenir. 223. maddenin, 1. paragraf›n›n, (a) bendine uy-
gun olarak di¤er flekillerde avukatl›k faaliyeti yürüten flirketlere
dair ifller de Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu taraf›ndan de-
netlenir.

Denetim Kurulu üç üyeden oluflan idare heyeti taraf›ndan yö-
netilir. Heyet baflkan›n›n avukat olmas› zorunludur. Üyelerden bi-
risinin devlet taraf›ndan görevlendirilmifl bir hesap kontrolörü ol-
mas› gerekmektedir. Üyeler ve yedek üyeler Kral taraf›ndan seçi-
lir.
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Denetim Kurulu taraf›ndan yap›lan denetlemeler sonucunda,
bu hükümlerin veya konuyla ilgili di¤er yasal düzenlemelerin ihlal
edildi¤inin ortaya ç›kmas› durumunda, Denetleme Kurulu sözko-
nusu ihlali yapan kifliyi uyarabilir, ihlalin ciddi olmas› hallerinde
ise k›nama cezas› verebilir. Denetleme Kurulu, 219. maddenin, 3.
paragraf› veya 220. madde uyar›nca bir karar verilmesinin gerekli
oldu¤unu tespit etti¤i takdirde, meseleyi (karar verilmek üzere)
Avukat Ruhsatname Komitesine  havale eder.

Denetleme Kurulu taraf›ndan,  218., 220., 221., 223., 228. ve-
ya 233. maddeleri veya  219. maddenin ilk paragraf›n›n ilk cümle-
si, 220. maddenin 5. paragraf›, 235. maddenin ikinci paragraf›
(bunlar sözkonusu kifli aç›s›ndan aleyhte hükümlerdir) uyar›nca ç›-
kar›lan yönetmeliklere dayan›larak karar verilmesi halinde, sözko-
nusu karara  Avukat  Ruhsatname Komitesi nezdinde itiraz edile-
bilir.

Kendi ismi ad› alt›nda avukatl›k faaliyeti yürüten her avukat
Denetleme Kuruluna aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat›n miktar›
Kral taraf›ndan belirlenir. 223. maddenin, 1. paragraf›n›n, (a) ben-
di hükmüne uygun olarak di¤er flekillerde avukatl›k faaliyeti yürü-
ten flirketlerin Denetleme Kuruluna ödeyecekleri aidat›n miktar› da
Kral taraf›ndan belirlenir. Gecikmifl aidatlar yasal yollardan tahsil
edilir.

Kral, avukatlar›n yürütmüfl oldu¤u faaliyetlerle iliflkili olarak
Denetleme Kurulunu bilgilendirme yükümlülü¤ü aç›s›ndan birta-
k›m yönetmelikler yay›nlayabilir. Kral ayr›ca, avukatlar›n tutmakla
yükümlü olduklar› defter ve di¤er mesleki belgelerin istenildi¤in-
de Denetleme Kuruluna teslim edilmesi ve avukatlarca Kurula bil-
gi verilmesi hususlar›nda yönetmelikler yay›nlayabilir. 223. mad-
denin, 1. paragraf›n›n, (a) bendi hükmü uyar›nca di¤er flekillerde
avukatl›k faaliyeti yürüten flirketler aç›s›ndan da benzer  düzenle-
meler kabul edilebilir. 

Kral, Denetleme Kurulunun ifllemleri ve yönetimi aç›s›ndan ek
yönetmelikler yay›nlayabilir.

Kamu Yönetimi Yasas› hükümleri, Denetleme Kurulu meselele-
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ri aç›s›ndan da uygulanabilirdir.

226. Avukat Ruhsatname Komitesi 3 üyeden oluflmaktad›r. Ko-
mite baflkan›n›n yarg›ç olmas› zorunludur. Baflkan ve di¤er yedek
üyeler Kral taraf›ndan görevlendirilirler. Denetleme Kurulunun ‹da-
re Heyeti Baflkan› ve Disiplin Komitesi Baflkan›, Ruhsatname   Ko-
mitesinin di¤er üyeleridir.

Avukat Ruhsatname Komitesi,  Denetleme Kurulu ve Disiplin
Komitesinin tavsiyeleri ›fl›¤›nda, 219. maddenin, 3. paragraf›na ve
230. maddeye uygun olarak önüne getirilen meseleler hakk›nda
karar verir. Avukat Ruhsatname Komitesi, sözkonusu tavsiyeleri-
nin dikkate al›nmamas› halinde, ilgili avukat› uyarabilir veya avu-
kat hakk›nda k›nama cezas› verebilir. Komite ayr›ca, Denetleme
Kurulu taraf›ndan 225. maddenin 4. paragraf› uyar›nca verilen ka-
rarlara karfl› yap›lan itirazlar› ele al›r. Avukat Ruhsatname Komite-
si taraf›ndan verilen kararlara karfl› itiraz yolu kapal›d›r.

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 106. ve 108. maddeleri, Avukat
Ruhsatname Komitesi üyelerinin önyarg›dan uzak olarak hareket
etmeleri temelinde eflde¤er olarak hüküm ifade eder. Komitenin
faaliyetlerinden kaynaklanan masraflar Denetleme Kurulu taraf›n-
dan karfl›lan›r.

227. Avukatlar hakk›ndaki disiplin yetkisi, Disiplin Komitesi ta-
raf›ndan kullan›lacakt›r. Disiplin Komitesi 5 üyeden oluflmaktad›r:
Baflkan olarak bir yarg›ç, iki avukat ve iki üyedir (avukat veya yar-
g›ç olmayan). Üyeler ve yedek üyeler Kral taraf›ndan seçilir.

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 106. ve 108. maddeleri Disiplin
Komitesi üyelerinin  önyarg›s›z hareket etmeleri ba¤lam›nda da
hüküm ifade eder. Komite üyelerinin, Komite çal›flanlar›n›n veya
Komiteye hizmet sunan kiflilerin s›r saklama yükümlülükleri aç›s›n-
dan, Kamu Yönetimi Yasas›n›n 13. maddesi eflde¤er olarak hüküm
ifade eder.   

Avukat›n meslek kurallar›na veya konuyla ilgili di¤er yasal
mevzuata ayk›r› olarak faaliyette bulundu¤u hususundaki flikayet-
ler Disiplin Komitesine yap›l›r. Meslek kurallar›na ayk›r› olarak fa-
aliyette bulunmufl olan avukat uyar›labilir. Daha ciddi vakalarda
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ise k›nama cezas› verilebilir. Disiplin Komitesinin, 230. madde hü-
kümleri uyar›nca karar al›nmas› yönünde bir de¤erlendirme yap-
mas› halinde, mesele Avukat Ruhsatname Komitesine havale edi-
lir. 

Disiplin Komitesi, avukat›n istemifl oldu¤u vekâlet ücretini çok
yüksek buldu¤u takdirde, sözkonusu ücret yerine uygun ve zorun-
lu bir vekâlet ücreti tayin eder. Komite çok yüksek bir vekâlet üc-
reti alan avukata, alm›fl oldu¤u vekâlet ücretinin bir k›sm›n› iade
etmesi yönünde talimat verebilir. Komite, yap›lan flikayeti hakl›
buldu¤u takdirde, flikayetin Komite taraf›ndan ele al›nmas›ndan
kaynaklanan masraflar›n karfl›lanmas› için avukata talimat verebi-
lir. Bu paragrafa uygun olarak verilen talimatlar›n yerine getirilme-
si amac›yla yasal yollara baflvurulabilir.

Kral, Disiplin Komitesi meseleleri, Komitenin idaresi ve disiplin
meselelerinin ne flekilde ele al›naca¤› hususlar›nda ek birtak›m yö-
netmelikler yay›nlayabilir. Kral ayr›ca, disiplin komitelerinin disip-
lin meselelerinin ilk bafllang›çta di¤er disiplin komiteleri (flayet var
ise) taraf›ndan ele al›nmas›n› isteme hakk›na dair   yönetmelikler
yay›nlayabilir. Kral, Komitenin de¤erlendirme yapmay› reddetti¤i
meselelere ve Disiplin Komitesinin, Avukat Meseleleri Denetleme
Kuruluna bilgi  verme yükümlülü¤üne dair ek yönetmelikler yay›n-
layabilir.

Kendi ismi ad› alt›nda avukatl›k faaliyeti yürüten her avukat,
Disiplin Komitesine aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat›n miktar›
Kral taraf›ndan belirlenir. Gecikmifl aidatlar yasal yollardan tahsil
edilir.

Disiplin Komitesi taraf›ndan verilen kararlara karfl› itiraz edile-
mez.

228. Avukat›n birtak›m nedenlerden dolay› ifli sonuçland›rama-
mas› veya usulüne uygun olarak mesleki faaliyetine son vermifl ol-
mas› nedeniyle, müvekkillerinin  menfaatlerinin korunmas› ve za-
rarlar›n›n önlenmesi aç›s›ndan baflka bir avukat›n görevlendirilme-
sinin gerekli olmas› ve afla¤›da belirtilen flartlar›n gerçekleflmesi
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halinde, Baro bir baflka avukat› sözkonusu ifllemlerin yürütülme-
siyle  görevlendirilebilir:

1. Avukat›n ölmesi veya mesleki faaliyette bulunma hakk›n›n
Ceza Kanunun 29. maddesine uygun olarak bir yarg› karar›yla kal-
d›r›lmas› veya Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 230. maddesi uyar›n-
ca iptal edilmesi; 

2. Avukat›n ruhsatnamesinin, Mahkemeler Usulü Yasas›n›n
230. maddesine uygun olarak ask›ya al›nmas›; 

3. Mesle¤in baflka nedenlerden dolay› icra edilememesi veya
sa¤l›kl› bir flekilde  icra edilememesi hallerinde.

‹flin yerine getirilmesini üstlenen avukat, sözkonusu faaliyeti
s›ras›nda yerine görevlendirildi¤i avukat›n müvekkilinin zarar›n› ve
kayb›n› (mümkün oldu¤unca genifl kapsaml›) önleyecek flekilde
hareket eder. Görevlendirilen avukat sözkonusu müvekkilin zarar-
lar›n›n ve kay›plar›n›n önlenmesinin gerektirmesi halinde, müvek-
kil nam›na (yerine görevlendirildi¤i avukat›n yapabilece¤i s›n›rlar
çerçevesinde) duruflmalara kat›labilir. Görevlendirilen avukat, yu-
kar›daki 1. bent uyar›nca, yerine görevlendirildi¤i avukat›n devam
etmekte olan davalar›n› ve müvekkil hesaplar›n› sözkonusu avu-
kat›n müvekkillerine iade eder. 2. ve 3. bentler uyar›nca görevlen-
dirilen avukat, yerine görevlendirildi¤i avukat›n devam etmekte
olan davalar›n› ve müvekkil hesaplar›n›, zararlar›n ve kay›plar›n
önlenmesi aç›s›ndan zorunlu olmas› temelinde, ilgili müvekkillere
iade eder.

‹fllerin yerine getirilmesi s›ras›nda, yerine görevlendirme yap›-
lan avukat veya avukat›n mirasç›lar›, iflin yürütülmesinden sorum-
lu olan avukat›n faaliyetlerine engel olunmamas› amac›yla, ölen
avukat›n mallar› veya mesleki faaliyetleriyle ilgili belgelerin idare-
si aç›s›ndan herhangi bir hakka sahip de¤ildirler.

1. bent uyar›nca görevlendirilmifl olan bir avukat, yerine görev-
lendirildi¤i avukat›n  borca bat›k olmas› ve bu durumun görevini
yerine getirmesi aç›s›ndan engel oluflturmas› halinde, yerine gö-
revlendirildi¤i avukat›n faaliyetleriyle s›n›rl› olarak veya avukat›n
ölümünden sonra geride kalan mallar için, iflas ifllemlerinin baflla-
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t›lmas›n› talep edebilir.    

Eski avukat›n ifllerinin yürütülmesi ve bu ifllerin tamamlanma-
s› nedeniyle ortaya ç›kan masraflar Denetleme Kurulu taraf›ndan
karfl›lan›r. Denetleme Kurulu, yerine görevlendirme yap›lan avuka-
t›n mesleki faaliyetleri nedeniyle edinmifl oldu¤u malvarl›¤›na bafl-
vurma hakk›na sahiptir. Baflvuru hakk›ndan kaynaklanan talepler
için yasal yollara baflvurulabilir.

Yukar›daki paragraf›n ikinci cümlesi, avukatl›k faaliyetinin ya-
n›nda birtak›m di¤er faaliyetlerin de yürütülmüfl olmas› halinde,
(sözkonusu faaliyetler ile avukatl›k faaliyetleri aras›nda do¤al bir
iliflki olmal›d›r) bu faaliyetler nedeniyle edinilen mallar aç›s›ndan
da geçerlidir. 

Kral, iflleri üstlenen avukat›n yükümlülükleri, gönderilecek te-
minatlar, bilgilendirme yükümlülükleri, ücret ve bir önceki avuka-
t›n, görevlendirilen avukata yard›m etme yükümlülü¤ü de dahil ol-
mak üzere, ifllerin yerine getirilmesi aç›s›ndan ek yönetmelikler
yay›nlayabilir. Yerine görevlendirme yap›lan avukat›n s›r saklama
yükümlülü¤ü, ifllerin yürütülmesinden sorumlu olan avukat aç›s›n-
dan geçerli de¤ildir. 

223. maddenin ilk paragraf› uyar›nca yürütülen mesleki faali-
yet aç›s›ndan 228. madde  hükümleri uygulanmaz.

229. Kral taraf›ndan yarg›ç, mahkeme görevlisi, kaymakam,
kaymakam  yard›mc›s›, savc›l›k bürosunda veya polis bürosunda
memur olarak görevlendirilen kifli, avukat olarak faaliyette bulu-
namaz. Yukar›daki cümlede belirtilen s›n›rlama, belirli bir dava aç›-
s›ndan veya k›sa süreli¤ine yukar›daki görevlerden birine atanan
avukat aç›s›ndan geçerli de¤ildir. Kral, di¤er kamu hizmetlerinin
avukatl›k faaliyetine engel olup olmayaca¤› hususunda karar vere-
bilir. 

Avukat, eflinin veya niflanl›s›n›n veya birinci dereceden kan ve-
ya s›hri h›s›m›n›n veya akrabal›k ba¤› kalksa dahi, kardefl oldu¤u
kiflinin tek yarg›ç olarak mahkemeye kat›ld›¤› veya sözkonusu ki-
flinin, kiflisel donan›m› nedeniyle tek yarg›ç olarak atand›¤› mah-
kemelerde savunma avukat› veya dava vekili olarak duruflmaya



384 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

kat›lamaz. Avukat›n, sözkonusu yarg›c›n atanmas›ndan önce ilçe-
de faaliyet göstermeye bafllam›fl olmas› halinde ilk cümle hükmü
uygulanmaz.     

230.  Avukat Ruhsatname Komitesi;

1. Avukat›n, mesle¤e yak›flmayacak veya mesleki faaliyetine
devam etmesine engel olacak mesleki eylemleri nedeniyle veya
meslek aç›s›ndan zorunlu olan güvenin kayb›na neden olacak fle-
kilde suçlu bulunmas›,

2. Avukat›n, 222. madde hükümlerine ayk›r› olarak teminat te-
sis etmemesi   veya 225. ve 227. madde hükümlerine ayk›r› ola-
rak Denetleme Kuruluna ve Avukat Ruhsatname Komitesine aidat-
lar›n› yat›rmamas›,

3. Avukat›n, 224. maddenin, 3. paragraf›ndan veya 225. mad-
denin 6. paragraf›ndan kaynaklanan yükümlülüklerini (denetime
yard›mc› olmakta dahil olmak üzere) ihmal etmesi,

4. Avukattan, mesleki faaliyetleri hakk›nda Denetleme Kurulu-
na, Avukat Ruhsatname Komitesine veya Disiplin Komitesine ma-
kul bir aç›klama sunmas› istenildi¤inde bu iste¤e uygun davran-
mamas› veya

5. Avukat›n 231. ve 232. madde hükümlerine ayk›r› olarak mes-
leki faaliyet yürütmesi,

hallerinde sözkonusu avukat›n ruhsatnamesini iptal edilebilir.

Birinci f›kraya uygun olarak al›nan kararlar, meseleyi ayr›nt›l›
olarak ele alacak bir mahkeme önüne getirilebilir. Sözkonusu da-
van›n incelemesi s›ras›nda Hukuk Usulü Yasas›n›n 30. bölüm hü-
kümleri uygulanacakt›r. Mahkeme konu ile ilgili karar aç›klan›nca-
ya veya kesinleflinceye kadar sözkonusu karar›n yürürlü¤ünün
durdurulmas›na karar verebilir. 

Bir avukat›n vesayet alt›na al›nmas›n›n gerekli olmas› veya
malvarl›¤› aç›s›ndan iflas karar› verilmesi halinde; sözkonusu avu-
kat›n ruhsatnamesi, vesayetin kald›r›lmas›na veya borçlar›n tama-
m›yla ödenmesine veya borçlardan feragat edilmesine veya ala-
cakl›larla yap›lan görüflmelerin tamamlanmas›na veya borçlar›n di-
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¤er hallerde sona ermesine kadar ask›ya al›n›r. Avukat Ruhsatna-
me Komitesi, avukat›n iflas›n›n birinci paragrafta belirtilen husus-
lardan kaynaklanmam›fl olmas› durumunda, yap›lacak baflvuru
üzerine (iflasa ra¤men) yeniden avukat ruhsatnamesini kullanma
hakk›n› verebilir.

Avukat›n zihinsel rahats›zl›¤› veya zihinsel kapasitesinin zarar
görmesi nedeniyle, mesle¤e uygunlu¤unu kaybetmesi halinde,
avukatl›k ruhsatnamesini kullanma hakk›ndan  yoksun b›rak›lma-
s›, ancak mahkeme karar›yla mümkün olabilir. Konuyla ilgili dava,
Avukat Ruhsatname Komitesi taraf›ndan verilen bir karar ile aç›l›r.
Komite davan›n nihai olarak sonuçlanmas›na kadar ruhsatname-
nin ask›ya al›nmas›na karar verebilir. Birinci cümle uyar›nca avu-
katl›k ruhsatnamesinden yoksun b›rak›lan avukat yeni bir ruhsat-
name alma hakk›na sahiptir. Hakk›n kullan›m› ilk cümlede belirti-
len flartlar›n ortadan kalkt›¤›n›n uygun bir flekilde kan›tlanmas›na
ba¤l›d›r.

Avukat›n, ruhsatnamesinin elinden al›nmas›n› gerektirecek bir
cürüm veya kabahatle suçlanmas› halinde, Avukat Ruhsatname
Komitesi konuyla ilgili nihai karar verilinceye kadar sözkonusu
ruhsatnameyi geri alabilir.

1 ve  4  nolu bentlerde belirtilen hükümler ile birinci paragra-
f›n, ikinci cümlesi ve dördüncü paragraf hükümleri yard›mc› avu-
kat olarak görevlendirilen avukatlar aç›s›ndan da hüküm ifade
eder.

III. Avukatlar›n Mesleki Faaliyetlerinin Organizasyonu         

231. Avukatl›k faaliyetleri, ilgili yasal düzenlemeler baflka türlü
hüküm içermedi¤i sürece, avukat›n sahibi oldu¤u tek kiflilik firma-
lar veya afla¤›da belirtilen hükümlere uygun olarak kurulan flirket-
ler arac›l›¤›yla yürütülür. Avukatlar›n mesleki  faaliyetiyle kastedi-
len, (avukatlar›n) sahip olduklar› ruhsatnameler dolay›s›yla icra et-
me hakk›na sahip olduklar› mesleki faaliyettir. Mesleki faaliyetin
(hisseli) ortakl›k olarak yürütülmesi halinde, ortakl›k hisselerini
gösterir tüm belgelerin onaylanmas› gerekmektedir. Avukatl›k fa-
aliyetleri yürüten bir flirketin hisseleri, ana flirket taraf›ndan kont-
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rol edilebilir. Böylesi bir durumun gerçekleflebilmesi için ana flir-
kette hissedar olan kiflilerin flirket için yürüttükleri çal›flmalar›n, o
kiflilerin mesleki faaliyetlerinin önemli bir k›sm›n› oluflturmas› ve
ana flirketin afla¤›da 4. ve 6. paragraflarda belirtilen koflullarla uy-
gunluk içinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.    

Avukatl›k faaliyetlerinin bir flirket taraf›ndan yürütülmesi halin-
de, flirket ismi avukat kelimesini de içerebilir.

fiirket, avukatl›k faaliyetlerine ek olarak yaln›zca avukatl›k
mesle¤i ile makul bir flekilde iliflkili olan alanlarda faaliyet yürüte-
bilir. 

Birinci paragrafta belirtilen avukatl›k faaliyetleri yaln›zca avu-
katlar taraf›ndan yürütülebilir. Bu türden faaliyetlerin bir kifli tara-
f›ndan avukatl›k flirketi nam›na yürütülebilmesi için, sözkonusu ki-
flinin ruhsatname sahibi bir avukat olarak bu tür faaliyetleri yürüt-
me hakk›na sahip olmas› ve sözkonusu mesleki faaliyetler s›ras›n-
da oluflabilecek zararlar aç›s›ndan (232. madde hükmüne uygun
olarak) bir teminat tesis etmesi gerekmektedir. Kral, teminat aç›-
s›ndan ek yönetmelikler yay›nlayabilir.

‹kinci f›krada belirtilen hisse sahipli¤ine iliflkin flartlar›n  gere-
¤inin sözkonusu flah›s veya flirket taraf›ndan (avukatl›k faaliyeti
yürüten  flirketin hisselerine sahip olan) yerine getirilememesi ha-
linde, sahip olunan hisselerin iki y›l içinde elden ç›kar›lmas› zorun-
ludur. Avukatl›k ruhsatnamesinin kayb› yukar›da belirtilen flartla-
r›n ortaya ç›kmas›na neden olmam›fl ise, hisseler, sözkonusu kifli-
nin mesleki faaliyetlerinin önemli bir bölümünü icra etti¤i flirket
veya ana flirketteki çal›flma süresine eflde¤er bir süre boyunca el-
de tutulabilir. Hisse sahibinin ölmesi halinde mirasç›lar› veya ha-
yatta kalan efli 2 seneye kadar sözkonusu hisseleri elinde tutabi-
lir.  

232. Hukuksal alanda faaliyet gösteren flirketler, flirket bünye-
sinde çal›flan avukatlardan birisini (veya ayn› meselenin çeflitli k›-
s›mlar› aç›s›ndan birden fazla avukat›) flirketin faaliyetleri nedeniy-
le üstlendikleri belirli bir meselenin sorumlusu olarak görevlendi-
rebilirler. Müvekkil, görevlendirilen avukat hakk›nda bilgilendirilir.
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Müvekkilin flirket bünyesindeki avukatlardan birisi için baflvuru
yapm›fl olmas› halinde, baflka bir avukat›n sorumlu olarak görev-
lendirmesine iliflkin müvekkilin  bilgilendirilmesi hariç, baflvuruda
ismi geçen avukat sorumlu avukat, olarak addedilir. fiirket, göre-
vin yerine getirilmesi aç›s›ndan sözkonusu avukata herhangi bir
talimat veremez.         

Avukat, sözkonusu görevle ba¤lant›l› olarak meydana gelebile-
cek zararlar›n tazmin edilmesi aç›s›ndan, hem flirketle birlikte ve
hem de ayr›ca sorumludur. Görevlendirilmifl avukat›n yan› s›ra
(sözkonusu görevlendirmeyle ba¤lant›l› olarak) zarar›n tazmin
edilmesinden sorumlu olabilecek flirket bünyesindeki di¤er avu-
katlar da zincirleme ve ayr› ayr› sorumlu tutulacakt›r. 

Müvekkilin, görevlendirilen avukat hakk›nda bilgilendirilmemifl
olmas› veya olay›n koflullar› nedeniyle hangi avukat›n görevlendi-
rilmifl oldu¤unun aç›k olmamas› halinde, sözkonusu görevi yerine
getiren avukat, flirketle birlikte zincirleme ve ayr› ayr› sorumlu ola-
cakt›r.

Yard›mc› bir avukat taraf›ndan yürütülen mesleki faaliyet s›ra-
s›nda, flirket taraf›ndan tazmin edilmesi gereken bir zarar›n orta-
ya ç›kmas›, müvekkilin de görevlendirilen avukat hakk›nda bilgi-
lendirilmemifl olmas› ve flartlar›n hangi avukat›n sorumlu oldu¤u
hususunda yeterince aç›k olmamas› halinde, yard›mc› avukat ola-
rak görevlendirilen avukat flirketle birlikte zincirleme ve ayr› ayr›
sorumlu olacakt›r.

S›n›rs›z sorumlu flirketlerde, yukar›daki 1. ve 3. paragraflar uya-
r›nca, flirket avukatlar›ndan en az birisinin zincirleme veya ayr› ay-
r› sorumlu olmas› halinde, avukatl›k firmas› taraf›ndan yürütülen
avukatl›k faaliyetlerinden kaynaklanm›fl olan zararlar›n tazmin
edilmesinden firma ortaklar›n›n sorumlu tutulmayaca¤› kararlaflt›-
r›labilir. fiirketler Yasas›n›n 2-4. maddeleri de eflde¤er olarak hü-
küm ifade eder.

Gizli ortakl›k hallerinde sadece 232. madde hükümleri uygula-
nabilir.

Avukat olmamalar›na ra¤men 231. maddenin, ilk paragraf›n›n,
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ikinci cümlesinde belirtilen mesleki faaliyetleri (231. maddede be-
lirtilen flartlar uyar›nca) flirket nam›na gerçeklefltiren kifliler, avu-
katl›k yapma hakk›na sahip olduklar› alanlar aç›s›ndan görevlen-
dirilebilirler. Bu durumda, konuyla ilgili bölümler (3. ve 4. parag-
raflar d›fl›nda) sözkonusu kifliler aç›s›ndan eflde¤er biçimde uygu-
lanacakt›r. 

233.

(a) ‹lke olarak, iflveren ad›na veya ayn› gruba ait olan di¤er flir-
ketler ad›na görevler üstlenilmesi, dolay›s›yla sözleflmeli avukat
olarak mesleki faaliyet gösterilmesi durumunda, Mahkemeler Usu-
lü Yasas›n›n 231. maddesinin hükümleri uygulanmaz. Bu flekilde
yürütülen mesleki faaliyete ba¤›ms›z bir mesleki faaliyet görüntü-
sü verilemez.

(b) Ayn› flekilde dernek veya birlikler taraf›ndan istihdam edi-
len avukatlar taraf›ndan yürütülen mesleki faaliyetler aç›s›ndan da
Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 231. maddesinin hükümleri uygulan-
maz (mesleki faaliyetin ilke olarak sözkonusu dernek veya birli¤in
üyelerine yönelik olmas› ve üyelere verilen  hukuki yard›m›n, üye
haricindeki kiflilere verilen hukuki yard›m›n do¤as›yla ayn› nitelik-
te olmas› halinde).

(c) Devlet veya belediyeler taraf›ndan yürütülen mesleki faali-
yet aç›s›ndan   Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 231. maddesinin hü-
kümleri uygulanmaz.

232. maddenin 1-4 paragraflar›nda belirtilen hükümler, flirket-
ler haricindeki hukuki birlikler taraf›ndan gerçeklefltirilen avukatl›k
faaliyetleri aç›s›ndan da eflde¤er hüküm ifade eder (233. madde-
nin, 3. paragraf›n›n, ilk cümlesinin aksine hüküm ifade etmemesi
kofluluyla).

(a) fl›kk›nda belirtilen türde bir avukatl›k hizmeti yürütülmesi
halinde,  232. maddenin   1-4 paragraflar› aras›ndaki hükümler, ifl-
veren avukata ve ayn› gruba ait olan flirketler haricindeki kiflilere
sa¤lanan hukuki yard›mlar aç›s›ndan da hüküm ifade eder. Bu du-
rumda 232. maddenin 5-7 paragraflar›nda belirtilen hükümler uy-
gulanmayacakt›r.
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Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu, baz› özel hallerde, 231.

maddenin ilk paragraf›n›n öngördü¤ünden farkl› bir flekilde avu-

katl›k hizmeti verilmesine izin verebilir. Bu tür bir iznin verilmesi

baz› koflullara ba¤lanabilir.

IV. Ceza Hükümleri

234. Hukuki yard›m hizmeti verme hakk›na sahip olmad›klar›

halde, bilerek hukuki yard›m hizmeti verenler veya hizmetin veril-

mesine yard›mc› olanlar, para cezas›na veya 3 ay› geçmeyen ha-

pis cezas›na (ayr› ayr› veya her ikisine birden) mahkûm edilebilir-

ler.

Afla¤›da belirtilen hususlar› bilerek ihlal edenler veya ihlal edil-

mesine yard›mc› olanlar, para cezas›na veya 3 ay› geçmeyen ha-

pis cezas›na mahkûm edilebilirler:

a. 218. maddenin, 3. paragraf›nda belirtilen s›r saklama ve 219.

maddenin, birinci paragraf›n›n, 5. cümlesinde ve 222. maddede

belirtilen teminat›n tesis edilmesi  yükümlülü¤ünün veya 219.

maddenin birinci paragraf›nda belirtilmifl olan s›n›rlamalar ve

koflullar›n ihlal edilmesi halinde veya

b. Madde 231-233’de belirtilen avukatl›k hizmetinin düzenlen-

mesine dair  hükümlerin (birden fazla veya ciddi bir flekilde) ihlal

edilmesi halinde.

Yukar›daki birinci ve ikinci paragraflarda belirtilen hususlar›,

tedbirsizlik nedeniyle ihlal edenler veya bu tür bir ihlale yard›m

edenler hakk›nda para cezas› uygulan›r.

324. ve 325. maddede belirtilen hükümler avukatlar ve yard›m-

c› avukatlar aç›s›ndan da eflde¤er olarak uygulanacakt›r. 
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MAHKEMELER USULÜ YASASINA ‹L‹fiK‹N
GENELGE
BÖLÜM 11

Avukatlar ‹çin Düzenlemeler

Bölüm 1

Hukuki Yard›m Hizmeti Veren Avukatlar›n Mesleki Faaliyetleri
Hakk›nda Avukatlar Denetim Kurulunu Bilgilendirme Yükümlülük-

leri, vs. 

1.1  Mesleki Faaliyete Bafllaman›n ve Son Vermenin Duyurulma-
s› Yükümlülü¤ü

Kendi ad›na faaliyette bulanan avukatlar veya Mahkemeler
Usulü Yasas›n›n 218. maddesinin, 2. paragraf›n›n, 1. f›kras›  veya
3. ve 5. f›kralar›na dayan›larak verilen izne uygun olarak hukuksal
yard›m hizmeti veren kifliler, bafll›kta belirtilen amaçla ba¤lant›l›
olarak Avukat Meseleleri Denetim Kurulu’na bildirimde bulunacak-
lard›r. 

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 218. maddesinin, 2. paragraf›n›n,
1. f›kras›na uygun olarak mesleki faaliyette bulunacak olan kifliler
hukuk fakültesi diplomas›na sahip olduklar›n› kan›tlamak zorun-
dad›rlar. Sözkonusu kifliler buna ek olarak, düzenleme tarihi 3 ay-
dan eski olmayan  bir sab›ka kayd› (polis belgesi) ibraz etmek du-
rumundad›rlar. Bu koflullar›n yerine getirilmesi halinde, Avukat
Meseleleri Denetim Kurulu, sözkonusu kiflinin Mahkemeler Usulü
Yasas›n›n 218. maddesinin, 2. paragraf›n›n, 1.f›kras›na uygun ola-
rak mesleki faaliyette bulunabilece¤ine dair bir evrak düzenler.   

Avukat olarak veya avukatl›k yapma hakk›na sahip olmaks›z›n

Çeviren: Av. Serkan Cengiz
‹zmir Barosu Üyesi
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hukuki yard›m hizmeti veren kifli, faaliyetine son vermesi halinde,
Avukat Meseleleri Denetim Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

1.2  Büro De¤iflikli¤ini Bildirme Yükümlülü¤ü

Avukat olarak kendi ad›na faaliyette bulanan veya Mahkeme-
ler Usulü Yasas›n›n 218. maddesinin, 2. paragraf›n›n, 1. f›kras› ve-
ya 218. maddesinin, 2. paragraf›n›n 3. ve 5.f›kralar› uyar›nca veri-
len izne uygun olarak hukuksal yard›m hizmeti veren bir kifli, mes-
leki faaliyetlerini yürüttü¤ü büro adresindeki de¤ifliklikler hakk›n-
da Avukatl›k Meseleleri Denetleme Kurulunu bilgilendirir. 

1.3  Avukatl›k Faaliyetlerine ve Di¤er Hukuksal Faaliyetlere ‹lifl-
kin Duyurular

Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu avukatlar›n veya  hukuki
yard›m hizmeti veren di¤er kiflilerin faaliyete bafllamalar› veya son
vermeleri aç›s›ndan gerekli olan duyurular› yapar. Kurul ayr›ca, hu-
kuki yard›mdan faydalanmak isteyenler için önemli olan di¤er bil-
gilerin duyurulmas›ndan sorumludur.

1.4  Üniversiteye Ba¤l› Olarak Çal›flanlar›n Hukuksal Görüflleri   

Avukatlar›n veya Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 218. maddesi-
nin, 2. paragraf›n›n, 1. f›kras›na uygun olarak hukuki yard›m hiz-
meti veren di¤er kifliler, üniversite taraf›ndan istihdam edilmeleri
ve mesleki faaliyetlerinin sadece yaz›l› görüfl sunmaktan ibaret ol-
mas› halinde, bu düzenlemelerde belirtilen teminat verme, aidat
ödeme ve muhasebe yükümlülüklerine tâbi tutulmazlar.  

BÖLÜM 2: TEM‹NAT

I. Avukatlar›n Teminat Tesis Etme Yükümlülü¤ü

2.1 Avukatlar›n Teminat Tesis Etme Yükümlülü¤ü

Avukat olarak kendi ismi alt›nda mesleki faaliyette bulunmak
isteyen herkes, burada belirtilen düzenlemelere uygun olarak, fa-
aliyete bafllamadan önce, mesleki faaliyetlerinin devam etti¤i sü-
rece geçerli olacak bir teminat tesis etmek zorundad›r.

Yard›mc› avukatlar›n madde 2-5’in 2. paragraf›na uygun olarak
yetkilendirilmeleri önce dönem  için teminat›n art›r›lmas› zorunlu-
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dur.  

Devlet veya belediyeler taraf›ndan istihdam edilen veya sade-
ce iflverenleri taraf›ndan verilen görevleri yerine getiren avukatla-
r›n teminat verme yükümlülü¤ü yoktur. 

2.2 Teminat›n fiekli

Teminat, bir Norveç kaza sigortas› flirketinden veya mesleki
mali ifllemler ve finans kurumlar›yla  ilgili yasada (madde 1-4, pa-
ragraf1, f›kralar 1 veya 3) belirtildi¤i üzere, bir baflka  Norveç flir-
ketinden veya Norveç’te yerleflik ve ticari faaliyette bulunma yet-
kisine sahip olan ve ayn› zamanda Avrupa Ekonomik Alan›n›n
(AEA) bölgesine dahil bir baflka ülke hükümetinin denetimine tâ-
bi olan benzer bir flirketten sa¤lanan teminat belgelerinin Avukat
Meseleleri Denetleme Kuruluna gönderilmesi ile teminat flart› ye-
rine getirilmifl olur. Sigorta flirketi, sigorta belgeleri uyar›nca, bu-
radaki düzenlemelerden kaynaklanan sorumluluklar›n avukat tara-
f›ndan yerine getirilmesinin sorumlulu¤unu üstlenmek zorundad›r.
Teminat belgeleri belirli bir mebla¤›n uygulanabilir olmas› halinde
de, (madde 2-5’de belirtildi¤i üzere) belirli bir alan içindeki mes-
leki faaliyetler aç›s›ndan ayr›ca belirtilecek bir mebla¤›n, sözkonu-
su sigorta flirketi taraf›ndan garanti edildi¤ini ifade eder.

Avukat Meseleleri Denetim Kurulu, ilk paragrafta belirtilen ko-
flullar›n yerine getirilip getirilmedi¤i hususunda bir kuflkunun var-
l›¤› halinde, ilgili sigorta belgelerini kabul etmeyebilir.

2.3 Teminat›n Kapsam›

Teminat, avukat›n mesleki faaliyetleri s›ras›nda neden oldu¤u
zararlar›n tazmin edilmesini kapsamaktad›r. 

Avukat›n faaliyetlerine iliflkin teminat, sözkonusu avukat›n
(Mahkemeler Usulü Yasas›, 232. madde, 1., 2., 3. ve 4. paragraf-
lar uyar›nca flirketin vermifl oldu¤u zararlardan ortaklar›ndan en az
birisinin zincirleme veya ayr› ayr› sorumlu oldu¤u) bir avukatl›k
flirketine s›n›rs›z sorumlu olarak girmesi ve flirketin faaliyetleri ne-
deniyle bir zarar›n ortaya ç›kmas› halinde, sözkonusu zararlar›n
tazmin edilmesini kapsamaz.

Teminat, avukat›n di¤er yasal mevzuat uyar›nca tesis etmifl ol-
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du¤u di¤er teminatlar›n kapsam›na giren zararlar› kapsamaz.     

2.4 Hangi Sigorta fiirketi Sorumlu Olacakt›r?

Zarar gören kiflilerin talep etmeleri halinde, avukat›n ba¤l› ol-
du¤u sigorta flirketi zarar›n karfl›lanmas›ndan sorumludur. Bu ku-
ral, sebep olunan zarar›n avukat›n baflka bir sigorta flirketi ile an-
laflmal› oldu¤u dönemde meydana gelmesi halinde de geçerlidir. 

Meydana gelen zararlara iliflkin talepler afla¤›daki olaylar›n
meydana gelmesinden hemen sonra sunulmufl kabul edilir:

a) Avukat›n veya sigorta flirketinin kay›plar›n ve zararlar›n taz-
min edilmesine dair ihtar› ald›¤› zaman veya

b) Avukat›n veya sigorta flirketinin, lehine teminat verilen kifli-
den tazminat talep edilmesiyle sonuçlanmas› muhtemel ifllemler
hakk›nda, lehine teminat verilen kifli veya zarar gören taraf›ndan
yaz›l› olarak bilgilendirildi¤i zaman.

Avukat›n, tazminat›n talep edildi¤i dönemde, herhangi bir si-
gorta flirketiyle ba¤lant›l› olmamas› halinde, avukat›n en son ba¤-
lant›l› oldu¤u sigorta flirketi zararlar›n karfl›lanmas›ndan sorumlu
olacakt›r.

Zarar gören kifliler aç›s›ndan, zarar›n meydana geldi¤i dönem-
de avukat›n ba¤l› oldu¤u sigorta flirketi de sorumlu olacakt›r. Bu-
na karfl›n, sözkonusu flirket 1. ve 3. paragraflar uyar›nca yapm›fl
oldu¤u ödemelerden dolay› sorumlu sigorta flirketine rücû hakk›-
na sahiptir.      

2.5 Teminat›n Miktar›

Teminat tutar› en az 5.000.000.- Norveç Kronudur.

Avukat›n bir veya birden fazla yetkili yard›mc› avukatla birlikte
çal›flmas› halinde, yukar›da belirtilen tutara  3.000.000.-Norveç
Kronu daha eklenir.

Teminat, avukat›n borç takibi aç›s›ndan da faaliyette bulunma-
s› halinde, geçen mali y›lsonu itibariyle takip konusu yapt›¤› meb-
la¤›n en az 1/40’na karfl›l›k gelen ek tutar ile tahsil edilen, fakat
müvekkile henüz ödenmemifl ve mali y›l sonu itibariyle borç takip
ifllemleri nedeniyle kendisine ödenen di¤er borçlar›n en az iki ka-



394 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

t›na karfl›l›k gelen ek tutar› içerir. Takvim y›l›n›n sonu itibariyle,
yukar›daki cümlede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemifl
olmas› halinde, muhasebe y›l›na ait hesap kontrolörü raporunun
Avukat Meseleleri Denetleme Kuruluna sunulmas›na kadar, sözü
edilen yükümlülüklere uygunlu¤un sa¤lanmas› zorunludur (karfl›-
laflt›rma için bak›n›z, madde 3-10). Borç takibi aç›s›ndan talep edi-
len mebla¤, toplanm›fl ama müvekkile ödenmemifl borçlar›n tuta-
r› ve borç takibi nedeniyle avukata ödenen di¤er tutarlar hesap
kontrolörünün raporunda belirtilir. 

Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu  baz› özel durumlarda yu-
kar›da belirtilen mebla¤lardan daha yüksek teminat tutarlar›na ka-
rar verebilir. Denetleme Kurulu yukar›daki hükümlerde belirtilen
teminat›n sa¤lanmas› yükümlülü¤ü aç›s›ndan daha uzun veya da-
ha k›sa süreleri flart koflabilir.        

Üstlenilecek olan sorumluluk, flirketle yap›lan bir sözleflme ile
(ifl ve ma¤dur temelinde) s›n›rland›r›labilir. Ancak, s›n›rland›rma
2.000.000 Norveç Kronu alt›nda olamaz. 

Avukat, 1.4 paragraf›nda öngörülmüfl olan gerekliliklerin sa¤la-
namamas› halinde,  eksikliklerin 1 ay içinde sözkonusu yükümlü-
lüklerle uyumlu hale getirilmesinden sorumludur. Avukat Mesele-
leri Denetleme Kurulu vaka temelinde daha uzun veya daha k›sa
süreler öngörebilir.

2.6 Teminat Hususunda Ek Yükümlülükler

Zarar gören taraf (ilkönce avukata baflvurmaks›z›n) tazminat
amac›yla do¤rudan sigorta flirketine baflvurabilir.

Sigorta flirketi, avukat›n müvekkiline karfl› ileri sürebilece¤i çe-
kincelerle s›n›rl› olup, baflka bir hususu de¤erlendirme konusu ya-
pamaz. 

Teminat›n sona ermesine veya di¤er nedenlerden dolay› süre-
sinin dolmas›na dair ihtar, sözkonusu ihtar›n Avukat Meseleleri
Denetleme Kurulu taraf›ndan teslim al›nmas›ndan itibaren 3 ay
sonra zarar gören tarafla ba¤lant›l› olarak hükümsüz hale gelir. Bu
sürenin sona ermesinden önce yeni bir teminat›n sa¤lanmas› ha-
linde, yeni teminat›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte sözkonusu temi-
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nat hükümsüz hale gelir.     

Sigorta flirketi zarar gören aç›s›ndan, Avukat Meseleleri Denet-
leme Kurulunu ödeme hususunda (en geç ödemenin yap›ld›¤› ta-
rihe kadar) bilgilendirmemifl oldu¤u sürece, yap›lm›fl olan ödeme-
lerin teminat uyar›nca yap›lm›fl oldu¤u hususuna itiraz edemez.  

Sigorta flirketi taraf›ndan zarar gören taraflar›n teminat tutarla-
r›na iliflkin bir de¤erlendirme yap›lmas› durumunda, uygulanabilir
en yüksek teminat tutar› tüm zarar gören taraflar aç›s›ndan kesin
tutar olacakt›r.

II. Avukat Haricindeki Kiflilerin Teminat Sa¤lama Yükümlülü¤ü  

2.7 Hukuk Firmalar› Ad›na Faaliyet Gösteren Kifliler D›fl›ndaki
Kiflilerin Teminat Sa¤lama Yükümlülü¤ü    

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 231. maddesinin, 1. paragraf›n›n,
ikinci cümlesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir hukuk firma-
s› nam›na bu tür bir mesleki faaliyette bulunmak isteyen herkes
en az 5.000.000 Norveç Kronu tutar›nda bir teminat tesis etmeli-
dir.   

Kabul edilmifl olan teminat›n asgari ayn› tutarla olmas› ve hu-
kuk firmalar› ad›na faaliyet gösteren bir avukat›n, madde 2.6’da
belirtilen koflullar uyar›nca yürüttü¤ü mesleki faaliyetleri s›ras›nda
verece¤i zararlar›n tazmin edilmesini de kapsamas› halinde, söz-
konusu avukat ba¤›ms›z bir teminat  sa¤lamak zorunda de¤ildir.   

Madde 2.1’in  birinci f›kras›, madde 2.2, 2.3, 2.4, madde 2.5’in
dördüncü, beflinci ve alt›nc› paragraf ve madde 2.6 hükümleri bu
bölümde belirtilen teminat aç›s›ndan mukabil olarak uygulan›r.

2.8 Avukatlar D›fl›nda Hukuksal Yard›m Hizmeti Sunan Kiflilerin
Teminat Tesis Etme Yükümlülükleri 

Mahkeme Usulü Yasas›n›n 218. maddesinin, 2. paragraf›n›n, 1.
ve 4. f›kralar›na veya ayn› düzenlemenin 3. ve 5. paragraflar›na
uygun olarak al›nan özel izne dayanarak hukuki yard›m hizmetini
meslek olarak sunma arzusunda olan herkes, asgari 3.000.000
Norveç Kronu tutar›nda bir teminat› tesis etmek zorundad›r.

Bu bölümde belirtilen teminatla ba¤lant›l› olarak, madde 2.1,
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birinci paragraf, madde 2.2, madde 2.3 birinci ve üçüncü parag-
raf, madde 2.4, madde 2.5 dördüncü, beflinci ve alt›nda paragraf
ve madde  2.6 hükümleri  mukabil olarak uygulan›r.

2.9 Alt Derece Mahkemelerde Faaliyet Gösteren Avukatlar›n Te-
minat Tesis Etme  Yükümlülükleri   

4 Aral›k 1964 tarihli 2 nolu Yasan›n,  K›s›m XVII,  no. 4 hüküm-
lerine uygun olarak mesleki faaliyette bulunma arzusunda olan
herkes, avukatlar aç›s›ndan geçerli olan kurallar uyar›nca, teminat
tesis etmekle yükümlüdür. 

III. Sigorta fiirketinin Denetleme Kuruluna Bilgi Verme Yüküm-
lülü¤ü

2.10  Sigorta fiirketinin Bilgi Verme Yükümlülü¤ü

Sigorta fiirketi, kendisine ulaflan istemin mesleki disiplin veya
mesle¤in denetimiyle ba¤lant›l›  olabilece¤ine dair makul gerekçe-
lerin bulunmas› halinde, sözkonusu tazminat isteminin tebli¤inden
hemen sonra ve istemde bulunulmas›ndan itibaren de en geç 1 ay
içersinde, ilgili avukat›n veya di¤er kiflinin yürüttükleri hukuki yar-
d›m hizmetleri nedeniyle tesis etmifl olduklar› teminat aç›s›ndan
bir tazminat baflvurusunun yap›ld›¤›n› Avukat Meseleleri Denetle-
me Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

2.11 Denetleme Kurulunun Bilgi ‹steme  Hakk›    

Denetleme Kurulu, avukat›n veya avukat olmamas›na ra¤men
hukuki yard›m hizmeti veren kiflinin tesis etti¤i teminat kapsam›n-
da yap›lan tazminat baflvurular› hakk›nda, mesleki disiplin veya
mesle¤in denetimiyle ba¤lant›l› bir hadisenin meydana gelmesi
durumunda,  bilgi alma hakk›na sahiptir.

BÖLÜM 3

HESAPLAR VE TESL‹M ALINAN PARALAR 

NASIL DE⁄ERLEND‹RMEL‹D‹R?

I. Avukatlar›n Hesaplar› ve Teslim Al›nan Paralar Nas›l De¤er-
lendirmelidir?  
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3.1 Avukatlar›n Hesap Tutma ve Y›ll›k Rapor Haz›rlama Yüküm-
lülü¤ü

Kendi adlar›na avukatl›k faaliyeti yürüten tüm avukatlar, 13
May›s 1997 tarihli Hesaplar›n Tutulmas› vs Hakk›ndaki 35 nolu Ya-
saya uygun olarak hesap tutmak ve y›ll›k rapor haz›rlamak zorun-
dad›rlar.

Avukatlara iliflkin bu hükümler 223. maddenin, 1. paragraf›n›n,
1. f›kras›nda belirtilenden farkl› bir flekilde mesleki faaliyet yürü-
ten  hukuk flirketleri aç›s›ndan da uygulanabilirdir.

Özel amaçl› hesaplar aç›s›ndan, di¤er düzenlemeler veya yasal
uygulamalar engel oluflturmad›¤› sürece, iflbu düzenleme hüküm-
leri uygulanabilirdir.

16 Haziran 1989 tarihli  Gayrimenkul Komisyoncular› Hakk›nda-
ki 53 nolu Yasa (madde 1-2, 1.paragraf 1. f›kra) uyar›nca, gayri-
menkul komisyoncusu olarak faaliyet gösteren avukat aç›s›ndan
Gayrimenkul Komisyoncular› Yasas›n›n hükümleri iflbu düzenleme-
lere ek olarak uygulanabilirdir.

3.2 Müvekkiller Aç›s›ndan Borç Hesaplar› ve Müvekkile Ait Olan
Alacaklar

Müvekkiller aç›s›ndan meydana gelen borçlara ve müvekkillere
ait alacaklara iliflkin ayr› ayr› hesaplar oluflturulmal›d›r. Hesaplar
teslim edilen müvekkil paralar›n›n ne flekilde idare edildi¤ini gös-
terir nitelikte olmal›d›r. Gayrimenkul komisyonculu¤u, borç takip-
çili¤i ve di¤er avukatl›k faaliyetleri s›ras›nda tahsil edilen müvek-
kil paralar› ayr› bir hesapta tutulmal›d›r.

Müvekkillere ait olan paralar ve müvekkil aç›s›ndan ortaya ç›-
kan borçlar ayr› bafll›klar alt›nda y›ll›k raporda gösterilmelidir. Bu-
na ek olarak, ayr›cal›kl› müvekkillere ait olan  paralar ile sözkonu-
su müvekkillerin borçlar› aras›ndaki iliflki hususunda, y›ll›k rapora
düflülecek flerhler arac›l›¤›yla ek bilgiler verilmelidir.

3.3 Avukat Taraf›ndan Muhafaza Edilen Hesaplar›n Listesi 

Avukat, mesleki faaliyetiyle ilgili olmasa dahi, tüm hesaplar›n
güncellenmifl bir listesini tutmakla yükümlüdür (karfl›laflt›rma için
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bak›n›z, madde 3.11,  2. ve 3. paragraflar).

3.4 Avukat›n Baflkalar› Nam›na Takip Etti¤i Alacak Talepleri Ne-
deniyle Teslim Alm›fl Oldu¤u Tutar›n  Toplam›na ‹liflkin Özet  

Avukat, yürüttü¤ü borç takibi faaliyetleri nedeniyle teslim alm›fl
oldu¤u toplam tutarlar› (tüm teslim alma zamanlar›n› da) gösterir
bir hesap özeti tutmakla yükümlüdür (karfl›laflt›rma için bak›n›z,
madde 2.5, 3. paragraf, 3.cümle).   

3.5 Teslim Al›nan Paralar›n ‹daresi ve Hapis Hakk›

Avukat kendisine teslim edilen para ve k›ymetli evrak› (müvek-
kil alacaklar›n›) kendi ve di¤er müvekkiline ait olan hesaplardan
ayr›, farkl› bir hesapta tutmakla yükümlüdür. Müvekkil alaca¤›
avukata teslim edilmifl olan tüm paralar›/k›ymetli evrak› kapsar,
buna masraflar ve avukatl›k ücreti amac›yla, avukata öncelikli
ödenen tutarlar da dahildir. Avukata teslim olunan alacaklar (pa-
ra ve di¤er k›ymetli evrak) her türlü teminat›, hisse senetlerini,
devlet tahvillerini, ipotek belgelerini, banka hesap cüzdanlar›n›,
saklamas› ve idare etmesi için avukata teslim edilmifl olan borç
belgelerini kapsar.

Müvekkil alacaklar›, yaln›zca müvekkile veya onun banka he-
sab›na ödenebilir/teslim edilebilir.  

3.6 Müvekkil Hesab›

Avukat, baflkalar› ad›na bir para teslim almas› halinde, sözko-
nusu para aç›s›ndan müvekkil ile aras›ndaki hesaplar› derhal so-
nuçland›rmal› ya da müvekkiline ait olan bu paray› "klientconto"
(müvekkil hesab›) ad› verilen  faiz art›fll› özel bir banka hesab›na
yat›rmal›d›r.

Bir müvekkil hesab›, yaln›zca, avukat›n bankaya olan borçlar›
nedeniyle, müvekkil ad›na aç›lan banka hesaplar›ndan herhangi
bir mahsubun yap›lmayaca¤›n› yaz›l› olarak taahhüt eden banka-
da aç›labilir.

Avukat›n ad›yla, müvekkille ortak bir banka hesab› aç›labilir.
Müvekkilin gerçek kifli olmas› durumunda, banka hesaplar› mü-
vekkilin ismi alt›nda aç›l›r; ancak, avukat taraf›ndan tek bafl›na ve-
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ya baflka bir kimseyle ortak olarak idare edilebilir. 

Gayrimenkul komisyonculu¤u faaliyetleriyle nedeniyle elde edi-
len ve müvekkile ait olan alacaklar (para veya di¤er k›ymetli ev-
rak) baflka bir müvekkilin alacaklar› ile kar›flt›r›lmamal›, özel bir
banka hesab›na veya bu tür alacaklar için ortak bir hesaba yat›r›l-
mal›d›r. 

Müvekkil alacaklar›n›n ortak bir müvekkil hesab›nda tutuluyor
olmas› halinde, hesap içeri¤i en az›ndan 6 ayda bir kontrol edil-
melidir. Kontrol listesi muhasebe belgesi olarak saklanmal›d›r. 

Müvekkil hesab›ndan para çekilebilmesi için, çekilecek tutar›n
müvekkile ödenmifl olmas› veya müvekkil nam›na bir ödemenin
yap›lm›fl olmas› veya sözkonusu paran›n hak edilen bir para olma-
s› (bu flekilde bir mahsubun mümkün oldu¤u hallerde) gerekmek-
tedir. Sözkonusu miktar›n avukat›n mesleki ücretinden ibaret ol-
mas› halinde, müvekkilin hesaptan çekilmeyle eflzamanl› olarak,
hesaptan düflmenin yap›ld›¤›n› gösterir bir faturay› teslim almas›
gerekir. 

Bir müvekkilin hesab›ndan para çekilmesi s›ras›nda, müvekki-
lin banka  hesab›nda mevcut olan parayla  s›n›rl› kal›nmal›, hesap-
taki mebla¤lar afl›lmamal›d›r.

Müvekkillerin hesaplar›n› gösterir banka raporlar› muhasebe
belgesi olarak saklanmal›d›r.

3.7 Müvekkil Hesaplar›na ‹liflkin Faiz

Müvekkil hesaplar› nedeniyle ortaya ç›kan faiz gelirleri, aksi
aç›kça öngörülmedi¤i sürece,  müvekkile teslim edilmelidir. Buna
karfl›n avukat, birimsel adalet harc›n› aflmayan faiz miktarlar›n›n
teslimi aç›s›ndan herhangi bir yükümlülü¤e sahip de¤ildir.

Davaya iliflkin hesaplar›n görülmesiyle birlikte, sözkonusu he-
saba ait faiz gelirleri müvekkile ödenmelidir. Ancak, müvekkil söz-
konusu faiz gelirlerinin hesaba yat›r›lmadan önce (avukat taraf›n-
dan) kendisine ödenmesini talep edemez.

3.8 Müvekkil Hesab› Aç›s›ndan Teminatlar
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Teminatlar Merkezi Kayd›na kay›t ettirilmeyen teminatlar için,
müvekkil teminatlar›n›n al›nd›¤›n› veya geri döndü¤ünü gösterir
sürekli bir kay›t tutulmal›d›r. 

Müvekkillere ait olan teminatlar güvenli bir flekilde, tercihen
bir bankada saklanmal›d›r. Teminatlar her ihtimale karfl› bir kasa-
da tutulmal› ve yang›ndan korunmal›d›r. Müvekkilin önceden onay
vermedi¤i veya bu konuda önceden bir mutabakata var›lmad›¤›
sürece, sözkonusu teminatlar›n al›m› veya sat›m› mümkün de¤il-
dir. Bu husus ipotek belgelerinin yenilenmesi aç›s›ndan da geçer-
lidir.

Müvekkil, teminatlar›n al›m› ve sat›m› hakk›nda (teminat›n ta-
n›mlanmas› için gerekli olan teminat yap›s›, vade zaman›, faizleri,
hesap numaralar› ve di¤er konulardaki do¤ru bilgiler) mümkün ol-
du¤unca erken bilgilendirilmelidir. 

3.9 Müvekkillerin  Alacaklar›na Dair Y›ll›k Raporda Yer Alan Bil-
gi

Müvekkil, y›ll›k raporla ba¤lant›l› olarak, borç hesab›n›n bir dö-
kümünü al›r. 3.8. maddenin, birinci paragraf hükümlerine uygun
olarak tutulan müvekkil hesab›na dair teminat kay›tlar› da müvek-
kile gönderilir. Belirtilen hesap dökümlerine ek olarak, sözkonusu
y›l içersinde hesaplar›n ne flekilde idare edildi¤ini gösteren bir
aç›klaman›n da müvekkile verilmesi gerekir.

3.10 Hesap Kontrolörü Atanmas› Yükümlülü¤ü 

Tüm avukatlar, hesap kontrolörlerine dair 14 Mart 1964 tarihli
2 nolu Yasa uyar›nca, hesap kontrolü faaliyetini yürütecek ve bu
bölümde belirtilen di¤er hükümlerin gere¤inin yerine getirilmesini
sa¤layacak bir hesap kontrolörü görevlendirmekle ve sözkonusu
hesap kontrolörlerinin isimlerini Denetleme Kuruluna vermekle yü-
kümlüdürler. Sözkonusu hesap kontrolörü, resmi (devletin görev-
lendirdi¤i) veya serbest (bu alandaki sicile kay›tl›) olabilir.

Avukat, hesap kontrolörü taraf›ndan Denetleme Kuruluna su-
nulmak üzere, en az  y›lda bir kez y›ll›k rapor haz›rlanmas›n› sa¤-
lamak zorundad›r. Raporun içeri¤i Denetleme Kurulu taraf›ndan
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belirlenecektir. Avukat, her y›l Nisan ay›n›n ilk gününü geçmeye-
cek flekilde,  kontrolör hesap döküm raporunu, hesaplara iliflkin
y›ll›k raporu ve kontrolör raporunu Denetleme Kuruluna gönderir.
Gecikme halinde, Denetleme Kuruluna ödenen y›ll›k aidat›n iki ka-
t› tutar›nda bir miktar ceza olarak ödenir (karfl›laflt›rma içiniz ba-
k›n›z, madde 4.3,  2.paragraf, 3.f›kra).

Hesap kontrolörü, görevinden çekilmesi durumunda, Denetle-
me Kurulunu, derhal, yaz›l› olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.11 Hesap Kontrolörünün Avukat›n Muhasebe Kay›tlar›na ‹lifl-
kin Yapm›fl Oldu¤u ‹nceleme 

Avukat, hesap kontrolörünün incelemesi için gerekli olan bel-
geleri (müvekkil alacaklar›n›n mevcut durumunu gösterir kan›tlar-
la birlikte) hesap kontrolörüne sunmakla yükümlüdür. Hesap
kontrolörü, avukat›n tüm hesaplar›n› (sözkonusu hesaplar›n kap-
sam›na  bina yönetimi vs gibi birtak›m malvarl›¤› yönetiminden
kaynaklanan, ayr› bir denetime tâbi olan ve mesleki faaliyetle ilifl-
kili olmayan hesaplar da girebilir) inceleme hakk›na sahiptir. Bu
kural avukat›n mesleki olarak sorumlu oldu¤u gayrimenkul komis-
yonculu¤u faaliyetleri aç›s›ndan da geçerlidir. 

Hesap kontrolörü özel hesaplarla ba¤lant›l› olarak özel bir
kontrolün yap›l›p yap›lmad›¤›n›, hesaplar›n aç›lmas›yla ilgili rapor-
lar›n ilçe mahkemelerine, alacak komitelerine, mirasç›lara veya
özel hesap kontrolörü olarak görevlendirilen kifliler gönderilip
gönderilmedi¤ini  araflt›r›r.

Hesap kontrolörü, avukat›n sorumlu oldu¤u özel hesaplar aç›-
s›ndan baflka bir (özel) hesap kontrolörünün görevlendirilmedi¤i
durumlarda, avukata teslim edilen müvekkil alacaklar›n›n (para ve
di¤er k›ymetli evrak) uygun flekilde idare edilip edilmedi¤ini kont-
rol eder ve bu ifllemlere onay verir. 

3.12 Hata ve Hesap Aç›¤› Hallerinde Hesap Kontrolörünün Ta-
limat Verme Yükümlülü¤ü    

Hesap kontrolörü, bu bölümde belirtilen ve avukat›n uymakla
zorunda oldu¤u yükümlülüklere ve di¤er muhasebe kurallar›na ay-
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k›r› hareket etmesi halinde, sözkonusu hatalar›n ve hesap aç›kla-
r›n›n giderilmesi amac›yla talimat verebilir. Hesap kontrolörü söz-
konusu düzeltme ifllemleri için süre s›n›rlamas› koyabilir. Talimat-
lar›n gere¤inin yerine getirildi¤inin kontrolör taraf›ndan onaylan-
mas› gerekir. Hesap kontrolörünün çal›flma tutanaklar›, sözkonu-
su hata ve hesap aç›klar› aç›s›ndan düzeltme talimatlar›n›n veril-
mesini zorunlu k›lan flartlara dair bir raporu içerir (karfl›laflt›rma
için bak›n›z, Hesap Kontrolörü Yasas›, madde 8, f›kra 4). 

Hesap kontrolörü, birinci paragrafta belirtilen hükümlerin belir-
tilen zamandan önce giderilmemesi veya düzeltilemeyecek hata ve
hesap aç›klar›n›n olmas› halinde, Hesap Kontrolörü Yasas›n›n 8.
maddesinin, 2. ve 3. f›kralar›nda belirtilen hesap kontrolörü rapo-
rundaki  çekince ve ek bilgi hakk›ndaki hükümler uyar›nca hare-
ket etmek zorundad›r.        

3.13 Kontrolör Hesap Döküm Raporunun, Hesaplara ‹liflkin Y›l-
l›k Raporun ve Kontrolör Raporunun Denetleme Kuruluna Gönde-
rilmesi Yükümlülü¤ünden Muafiyet

Denetleme Kurulu ‹dare Heyeti, ücretli çal›flan (full-time) avu-
katlar› belirli bir süre için veya bir sonraki ihtara kadar, müvekkil-
leri ad›na idare ettikleri para ve di¤er k›ymetli evrak›n bulunma-
mas› ve müvekkillerinden de do¤rudan bir vekalet ücreti almama-
lar›  nedeniyle, kontrolör hesap döküm raporunun, hesaplara ilifl-
kin y›ll›k raporun ve kontrolör raporunun Denetleme Kuruluna
gönderilmesi yükümlülü¤ünden muaf tutabilir. Ancak, sözkonusu
avukat taraf›ndan, içeri¤i Denetim Kurulu ‹dare Heyeti taraf›ndan
belirlenen, bir raporun haz›rlanmas› zorunludur.

Denetleme Kurulu ayr›ca, birinci f›krada belirtildi¤i üzere bafl-
ka muafiyetlerde (sözkonusu ifllemin herhangi bir s›k›nt› do¤urma-
mas› flart›yla) öngörebilir.

3.14 Hesap Kontrolü Yükümlülü¤ünden Muafiyet

Madde 3.10’da belirtilen hesap kontrolörü atama yükümlülü¤ü,
14 Mart 1964 tarihli 2 nolu Hesap Kontrolörlerine ve Kontrole ‹lifl-
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kin Yasa hükümlerine uygun olarak kontrol yükümlülü¤ünden mu-
af tutulan avukatlar aç›s›ndan  geçerli de¤ildir. Bu istisna, ‘bir he-
sap kontrol raporu, sözkonusu kontrolör onay›n› da içerir hükmü’
aç›s›ndan da geçerlidir. Madde 3.10 hükümleri  bir avukat hakk›n-
da di¤er aç›lardan da hüküm ifade edecektir. 

II. Hukuki Yard›m Hizmeti Sunan Avukat D›fl›ndaki Kifliler Aç›-
s›ndan Hesap Verme ve Teslim Edilen Müvekkil Alacaklar›n› ‹dare
Etme Sorumlulu¤u      

3.15 Hukuksal Yard›m Hizmeti Sunan Di¤er Kiflilere Teslim Edi-
len Alacaklar›n (Para ve Di¤er K›ymetli Evrak, ‹potek vs.) De¤er-
lendirilmesi 

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 218. maddesinin, ikinci paragraf›-
n›n, 1. f›kras› veya Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 218. maddesinin,
2. paragraf›n›n 3. ve 5. f›kras› uyar›nca verilen izin temelinde hu-
kuki yard›m hizmeti veren kifliler aç›s›ndan  madde 3.1, 3.2, 3.3,
3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13’ün ikinci paragraf› ve mad-
de 3.14 hükümleri mukabil olarak uygulan›r. Bu flekilde hukuki
yard›m hizmeti sunan kifliler, Muhasebe Yasas› ve Hesap Kontro-
lü Yasas› çerçevesinde muhasebe ve hesap kontrolü yükümlülük-
lerine tâbidirler.  

BÖLÜM 4

AVUKAT MESELELER‹ DENET‹M KURULU

4.1 Denetim Kurulunun Yap›s›

Denetim Kurulu ‹dare Heyeti üç kifliden (ayr›ca her biri için bir
yard›mc› üye seçilir) oluflmaktad›r. ‹dare Heyeti Baflkanl›¤› mesle-
ki faaliyette bulunan bir avukat taraf›ndan yürütülür. Di¤er iki üye-
den birisi Devlet taraf›ndan görevlendirilmifl olan hesap kontrolü-
dür (karfl›laflt›rma için bak›n›z, Mahkemeler Usulü Yasas› 225.
madde, 2. paragraf).

Üyeler ve yard›mc› üyeler Kral taraf›ndan 2 y›l için seçilirler.
Sözkonusu üyelerin yeniden seçilme haklar› sakl›d›r. Adalet Ba-
kanl›¤› taraf›ndan belirlenen üyelerin ve yard›mc› üyelerin ücretle-
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ri  Denetleme Kurulu  ödenir.

Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu, Kurula karfl› do¤rudan
sorumlu olan ba¤›ms›z bir idareci ve di¤er personeli arac›l›¤›yla
kendisini idare eder.

4.2 Denetleme Kurulu Meseleleri  

Kamu Yönetimi ve Bilgi Özgürlü¤ü Yasalar›, Denetim Kurulu
meseleleri aç›s›ndan da hüküm ifade eder. Denetleme Kurulu ken-
di meseleleri aç›s›ndan ek kurallar kabul edebilir.

4.3 Denetleme Kurulunun Finansman› 

Kendi isimleri alt›nda avukatl›k faaliyeti yürüten avukatlar ile
Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 218. maddesinin, ikinci paragraf›n›n,
1., 3. ve 5. f›kralar› uyar›nca verilen izin temelinde hukuki yard›m
hizmeti veren kifliler Denetleme Kuruluna y›ll›k aidat ödemekle yü-
kümlüdür. Denetleme Kurulu, 233. maddenin, 1. paragraf›n›n, (a)
f›kras›nda belirtilen hukuksal faaliyetlerin d›fl›nda hukuksal faali-
yetler yürüten hukuk firmalar›n›n y›ll›k aidat ödemesine karar ve-
rebilir. Aidat tutar›, Denetleme Kuruluna dan›fl›lmas›ndan sonra,
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenecektir.

Bir takvim y›l› içindeki mesleki faaliyet süresinin (toplam) 6 ay›
geçmemesi halinde, y›ll›k aidat›n yar›s›n›n ödenmesine karar veri-
lir. Aidatlar her y›l 1 Nisan ile mesleki faaliyete bafllama tarihi (en
geç) aras›nda ödenmelidir. Aidat›n ödenmemifl olmas› veya hesap
kontrolörünün onay›n›n (paragraf 3.10 uyar›nca) sunulmam›fl ol-
mas› halinde, aidat miktar› iki kat›na ç›kar›l›r.

Denetleme Kurulu çal›flmalar›;

a) ‹lk f›krada belirtilen y›ll›k aidatlar  ve

b) Denetleme Kurulunun malvarl›klar›n›n de¤erlendirilmesin-
den elde edilen kazançlar 

arac›l›¤›yla finanse edilir.  

Denetleme Kurulu kendi malvarl›¤›n›n idaresinden kendisi so-
rumludur. ‹dare Heyeti, Kurula ait paran›n ne kadar›n›n nakit ola-
rak muhafaza edilece¤i (gerçekleflmesi muhtemel olan ödemeler
aç›s›ndan), ne kadar›n›n banka hesab›na yat›r›laca¤› hususunda



405Mahkemeler Usulü Yasas›na ‹liflkin Genelge

karar verir. Sermayenin geri kalan k›sm› uygun yat›r›mlarla de¤er-
lendirilir.

4.4 Avukat veya Hukuki Yard›m Hizmeti Veren Di¤er Kifliler Ta-
raf›ndan Tesis Edilen Teminat›n Denetleme Kurulu Taraf›ndan De-
netlenmesi    

Denetleme Kurulu, iflbu hükümlere ve Mahkemeler Usulü Yasa-
s›n›n 222. maddesine  dayan›larak kabul edilen hükümlere uygun
olarak, avukatlar taraf›ndan tesis edilen  teminatlar› kontrol ede-
cektir. Ayn› husus, Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 219. maddesine
ve 231. maddesinin ilk paragraf›na uygun olarak hukuki yard›m
hizmeti sunan di¤er kifliler aç›s›ndan da geçerlidir. 

Denetleme Kurulu taraf›ndan,  teminat sa¤lama yükümlülü¤ü-
ne sahip avukat ve di¤er kiflilere karfl› idari veya cezai bir tedbi-
rin uygulanmas›na neden olabilecek yukar›daki paragrafta belirti-
len teminat tesis edilmesi yükümlülü¤üne ayk›r› koflullar›n tespit
edilmesi halinde, Avukat Ruhsatname Komitesi sözkonusu durum
hakk›nda bilgilendirilmelidir.

4.5 Avukat Meseleleri Denetleme Kurulunun Denetlenmesi   

Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu, avukatlara iliflkin mesele-
lerin iflbu düzenlemelere, di¤er düzenlemelere, ilgili yasaya ve
meslek kurallar›na  uygun olarak ele al›nd›¤›n›n kontrol edilmesiy-
le ba¤lant›l› birtak›m yetkilere sahiptir.

Tüm avukatlar, s›r saklama yükümlülü¤ü ile s›n›rl› olmaks›z›n,
denetim ifllemleriyle ilgili konularda gerekli tüm bilgileri vermekle
mükelleftirler. 

4.6 Denetleme Kurulu Hesap Kontrolörünün Yetkisi

Denetleme Kurulu Hesap Kontrolörü, avukat›n mesleki faaliyet-
lerinin denetlenmesi amac›yla gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin
kendisine teslim edilmesini isteyebilir (halihaz›rdaki müvekkil he-
saplar›n› kan›tlayan belgelerde dahil olmak üzere). Hesap kontro-
lörü, avukat›n tüm hesaplar›n› (sözkonusu hesaplar›n kapsam›na,
mesleki faaliyetle iliflkili olmayan bina yönetimi vs gibi birtak›m
malvarl›¤› yönetiminden kaynaklanan ve ayr› bir denetime tâbi
olan hesaplar da girebilir) inceleme hakk›na sahiptir. Bu kural avu-



406 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

kat›n mesleki olarak sorumlu oldu¤u gayrimenkul komisyonculu-
¤u faaliyetleri aç›s›ndan da geçerlidir. 

Avukat, Kurulun denetimi için gerekli olmas› halinde, kendi
özel mali meseleleri hakk›nda da bilgi vermekle yükümlüdür. 

Kurul Hesap Kontrolörü, avukat›n uymak zorunda oldu¤u bu
veya di¤er muhasebe  yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülükle-
rin yerine getirilmemesi halinde, eksikliklerin düzeltilmesi amac›y-
la talimatlar yay›nlayabilir.

4.7 Denetleme Kurulunun Defterleri ‹nceleme Yetkisi

Denetleme Kurulu defterleri incelettirebilir.

Madde  4.6, sonuncu paragraf hükümlerine uyuldu¤unun do¤-
rulanmas›n›n zorunlu görülmesi halinde, sözkonusu defterlerin bir
veya birkaç defa incelettirilmesi mümkündür.

Defterlerin, avukat›n madde 4.5’te belirtilen hükümlere ayk›r›
davranmas› nedeniyle  incelenmesi halinde, ortaya ç›kan masraf-
lar (defter incelemeyle ba¤lant›l› olarak) sözkonusu avukattan ta-
lep edilebilir.

4.8 Bir Avukat›n Mesleki Faaliyetleriyle Ba¤lant›l› Olarak Bilgi
Vermesi

Denetleme Kurulu taraf›ndan, avukata karfl› idari veya cezai bir
tedbirin uygulanmas›na neden olabilecek birtak›m hususlar›n tes-
pit edilmesi halinde, Avukat Ruhsatname Komitesi durum hakk›n-
da bilgilendirilmelidir.

Denetleme Kurulu taraf›ndan, bir hesap kontrolörüne karfl› ida-
ri veya cezai bir tedbirin uygulanmas›na neden olabilecek birtak›m
hususlar›n tespit edilmesi halinde, Kredi Denetim Yönetimi durum
hakk›nda bilgilendirilmelidir.

Denetleme Kurulu taraf›ndan defterlerin incelenmesi s›ras›nda,
avukat hakk›nda müvekkil mallar›n›n idaresi göreviyle ba¤lant›l›
olarak idari veya cezai tedbirlerin uygulanmas›na neden olabile-
cek birtak›m usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde, ilgili mahke-
me durum hakk›nda bilgilendirilir.

Denetleme Kurulu, üstlenmifl olduklar› görevlerle ilgili olarak
kendisine bilgi ulaflmas› halinde, Avukat Ruhsatname Komitesi ve
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Avukat Meseleleri Disiplin Komitesi gibi denetim organlar›n› bilgi-
lendirir. 

4.9 Avukat Ruhsatname Komitesinin Denetleme Kurulundan
Bilgi Alma Hakk›  

Avukat Ruhsatname Komitesi, bir avukat›n k›nama cezas›na
neden olabilecek ifllemlerde bulundu¤una dair bir flüphenin varl›-
¤› halinde, konuyla ilgili olarak Denetleme Kuruluna verilen rapor-
lar hakk›nda bilgi isteyebilir. Avukat Ruhsatname Komitesi, birta-
k›m özel gerekçelerin varl›¤› halinde, hesap kontrolörü raporlar›n›
ekleriyle birlikte isteyebilir veya  sözkonusu avukat›n defterlerini
incelettirebilir.

BÖLÜM 5

AVUKATLAR D‹S‹PL‹N KOM‹TES‹

5.1 Disiplin Komitesinin Yap›s›

Disiplin Komitesi 5 üyeden (ayr›ca her biri için bir yard›mc› üye
seçilir) oluflmaktad›r. Komite baflkanl›¤› bir hâkim taraf›ndan yürü-
tülür. Di¤er 4 üyeden ikisi avukatlar aras›ndan, di¤er ikisi ise avu-
kat ya da yarg›ç olmayan kifliler aras›ndan seçilir (karfl›laflt›rma
için bak›n›z Mahkemeler Usulü Yasas› 227. madde, 1.paragraf).

Üyeler ve yard›mc› üyeler Kral taraf›ndan 2 y›l için seçilirler.
Sözkonusu üyelerin yeniden seçilme haklar› sakl›d›r. Üyelerden
ikisinin avukat olmas› durumunda, Norveç Avukat Derne¤inin
(Avukat Derne¤i) görüflünün al›nmas› gerekmektedir. Üyelerin ve
yard›mc› üyelerin ücretleri Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenir.
Disiplin Komitesi ise kararda belirtilen ücret ödemelerini gerçek-
lefltirir.

Disiplin Komitesinin sekreterya faaliyetleri Avukat Derne¤i ta-
raf›ndan yürütülecektir. Komite meselelerine iliflkin hesap ve ra-
porlar her y›l Adalet Bakanl›¤›na gönderilecektir.

Sivil Yönetim Yasas›n›n, madde 3.13 hükümleri, Disiplin Komi-
tesi meseleleri aç›s›ndan da uygulanabilirdir.

5.2 Disiplin Komitesinin Finansman›
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Disiplin Komitesi, kendi isimleri alt›nda meslek icra eden avu-
katlar taraf›ndan ödenen y›ll›k aidatlar arac›l›¤›yla finanse edilir.
Aidat›n tutar› Disiplin Komitesiyle Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan bir-
likte tespit edilir. 

Bir takvim y›l› içersindeki mesleki faaliyet süresinin toplam 6
ay› geçmemesi halinde, y›ll›k aidat›n yar›s›n›n ödenmesine karar
verilir. Aidatlar her y›l 1 Nisan ile mesleki faaliyete bafllama tarihi
(en geç) aras›ndaki süre zarf›nda ödenmelidir. Aidat›n ödenmemifl
olmas› veya hesap kontrolörünün onay›n›n (paragraf 3.10 uyar›n-
ca) ibraz edilmemifl olmas› halinde aidat miktar› iki kat›na ç›kar›-
l›r.

Aidatlar, Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu taraf›ndan  top-
lan›r.

5-3 Disiplin Komitesinin Görevleri

Disiplin Komitesi, meslek kurallar›na, Mahkemeler Usulü Yasa-
s›na ve di¤er yasal düzenlemelere ayk›r› ifllem yapt›¤› iddia edilen
avukatlar (çok yüksek vekâlet ücreti alm›fl olmas› da dahil olmak
üzere)  hakk›ndaki flikayetleri ele al›r (karfl›laflt›rma için bak›n›z,
Mahkemeler Usulü  Yasas›, 227. madde, 3. paragraf).     

Avukat Derne¤inin üyesi olan avukatlar hakk›ndaki flikayetler
(Dernek içtüzü¤ü uyar›nca Dernek Bölge Jürilerinin yetki alan› kap-
sam›na giren flikayetler) sözkonusu flikayete iliflkin de¤erlendirme-
nin tamamlanmas›ndan veya flikayetin jüri taraf›ndan reddedilme-
sinden önce   Disiplin Komitesi önüne getirilemezler. Jüri flikayet
hakk›nda 6 ay içinde karar vermemifl veya yine bu süre içersinde
flikayeti reddetmemifl ise, mesele Disiplin Komitesi önüne getirile-
bilir. Ancak, flikayetin ele al›nma süresinin uzamas›na flikayetçinin
neden olmas› veya flikayet konusunun do¤as› nedeniyle uzun bir
de¤erlendirme süresine gerek duyulmas› hallerinde yukar›daki hu-
sus uygulanmaz.

Avukat Derne¤i üyesi olmayan avukatlar›n, kendileri hakk›nda-
ki flikayetlerin dernek içtüzü¤üne uygun olarak bölgesel disiplin
panelleri taraf›ndan ele al›nmas›n› istemeleri ve  dolays›yla sözko-
nusu panellerin konuyla ilgili yetkilerini kabul etmeleri halinde,
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yukar›daki paragraf hükümleri uygulan›r. 

Taraflar veya itiraz için yeterli hukuki gerekçeye sahip olan ki-
fliler, jüri taraf›ndan verilen karara Disiplin Komitesi nezdinde iti-
raz edebilirler. 

Mahkeme önüne getirilmifl bir mesele  Disiplin Komitesi tara-
f›ndan  ele al›namaz (Mahkeme taraf›ndan ele al›nan meseleler,
Disiplin Komitesi taraf›ndan inceleme konusu yap›lamaz).  

5.4 Resmi Gereklilikler

Disiplin Komitesine sunulan flikayetler yaz›l› olmal›d›r.

Avukat Derne¤i Bölgesel Disiplin Jürileri taraf›ndan verilen ka-
rarlar, taraflar›n sözkonusu karar› ö¤renmelerinden itibaren en çok
3 hafta içinde Disiplin Komitesi önüne getirilmek zorundad›r. Di-
¤er flikayetler, sözkonusu flikayetin dayana¤›n› oluflturan mesele-
nin ö¤renildi¤i veya ö¤renilmesi gerekti¤i andan itibaren 6 ay için-
de (taraflarca) Disiplin Komitesi huzuruna getirilebilir. 

Disiplin Komitesi, taraflar›n veya onlar ad›na hareket eden ki-
flinin sorumlu tutulamayaca¤› nedenlerden dolay› flikayet zamana-
fl›m›n›n afl›lm›fl olmas› veya flikayetin ele al›nmas›n› gerektiren bir-
tak›m özel koflullar›n varl›¤› halinde, sözkonusu zamanafl›m› süre-
sinin afl›lmas›na bakmaks›z›n, flikayet hakk›nda inceleme yapabi-
lir.

‹lgili karar›n veya flikayetin dayana¤› olan olaylar›n 3 y›l sonra
ö¤renilmesi halinde (normal koflullarda ö¤renilmesi gereken karar-
lar ve olaylar aç›s›ndan geçerlidir), sözkonusu olayla iliflkili her-
hangi bir flikayetin Disiplin Komitesine sunulmas› mümkün de¤il-
dir.

5.5 Komite Baflkan›n›n fiikayetler Hakk›ndaki Yetkisi, Üyelerin
Ba¤›ms›zl›¤› vs.     

Bir flikayeti sonuca ba¤layan kararlar Komite üyelerinin hepsi-
nin kat›ld›¤› bir toplant›da al›nabilece¤i gibi, taslak karar›n elden
ele dolaflt›r›lmas› yoluyla da al›nabilir. Komite baflkan›, madde 5.3
veya madde 5.4 uyar›nca, baz› flikayetleri reddedebilir veya aç›k-
ça temelsiz olan flikayetler hakk›nda bizzat kendisi karar verebilir.
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Komite, bir üyenin potansiyel bir önyarg›ya sahip oldu¤unun
düflünüldü¤ü durumlarda, sözkonusu üyenin üyelikten ayr›l›p ay-
r›lmamas› hususunda karar verir. Ad› geçen üye, kendisi hakk›n-
daki (ayr›l›p ayr›lmamas›na iliflkin) karar›n verilece¤i toplant›da oy
kullanamaz. Komite Baflkan›, önyarg› iddias› üzerine yap›lacak ka-
rar toplant›s›na yedek üyeyi davet edebilir. Oylar›n eflitli¤i duru-
munda, Baflkan karar oyuna sahiptir. Komitenin bu karar›na itiraz
edilemez.

5.6 Dosya Hakk›nda Bilgi

Komite, dava konusu olaylar›n ayd›nlat›lmas› ve karfl› taraf›n
iddialar›n›n çürütülebilmesi amac›yla taraflara f›rsat verir. Komite,
dosyan›n do¤as›n›n veya dosyayla ilgili di¤er olaylar›n gerektirme-
si halinde, iddialar›n sözlü olarak dile getirilmesi ve delillerin su-
nulmas› amac›yla bir toplant› yapar.

Avukat, Disiplin Komitesi taraf›ndan talep edilmesi halinde, in-
celeme konusu mesleki faaliyetleri ile ba¤lant›l› olarak dosya kap-
sam›na giren olaylar hakk›nda tatmin edici bilgiler vermekle yü-
kümlüdür.  

5.7 Sonuçland›rma fiekli 

‹ncelemeye bir kararla son verilir. Kararda sözkonusu avukat›n
elefltirilip elefltirilmeyece¤inin aç›kça ortaya konulmas› gerekmek-
tedir. Avukat›n elefltirilmesine karar verilmesi halinde, k›nama ve-
ya uyar› cezalar›ndan hangisinin uygulanaca¤› kararlaflt›r›lmal›d›r.
Sözkonusu avukat›n vekâlet ücretini geri ödemesine veya Komite
inceleme masraflar›n› ödemesine karar verilmifl olmas› halinde,
(sözkonusu mebla¤›n yasal yollardan tahsilinde kolayl›k sa¤lan-
mas› amac›yla) ödenecek tutar›n aç›kça ifade edilmesi gerekmek-
tedir (karfl›laflt›rma için bak›n›z, Mahkemeler Usulü Yasas› 227.
madde, 4. paragraf).

5.8  ‹ncelemenin Yenilenmesi

fiikayetçi taraf›n, flikayete dayanak teflkil eden olaylar› daha
önce bilmedi¤ini kuvvetli bir flekilde ortaya koymas› halinde, Di-
siplin Komitesi flikayet talebine uygun olarak dosyan›n yeniden
aç›lmas›na karar verebilir. 
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Tekrar inceleme istemi, taraflar›n dosyan›n tekrar aç›lmas›na
temel teflkil edecek olaylar› ö¤renmelerinden (veya ö¤renmifl ola-
caklar› tarihten) itibaren 3 ay içinde sunulmak zorundad›r.  

Disiplin Komitesinin ilk karar›ndan 5 y›l sonra incelemenin ye-
nilenmesi istenemez. 

5.9  Disiplin Komitesinin Bilgili Verme Yükümlülü¤ü

Disiplin Komitesi avukata teslim edilen müvekkil alacaklar›,
avukat taraf›ndan tesis edilen teminat veya Denetleme Kurulunun
inceleme alan›na giren ve bir davan›n ele al›nmas›yla ba¤lant›l›
olarak, avukat›n sorumlulu¤unu gösterir birtak›m flüphelerin orta-
ya ç›kmas› halinde, Avukat Meseleleri Denetleme Kuruluna bilgi
vermekle yükümlüdür.  

Disiplin Komitesi, Denetleme Kurulunun yükümlülükleri aç›s›n-
dan önemli bir durumdan haberdar olmas› halinde, bu geliflme
hakk›nda Denetleme Kurulunu bilgilendirir.

Komite, Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 230. maddesi uyar›nca
birtak›m tedbirlerin gereklili¤ini tespit etmesi durumunda, sözko-
nusu tedbirlere iliflkin önerilerini Avukat Ruhsatname Komitesine
sunar. 

5.10 Disiplin Komitesi Kararlar›n›n Yay›nlanmas›

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 227. maddesinin, 2. paragraf› ta-
raf›ndan flart koflulan gizlilik yükümlülü¤ü, (karfl›laflt›rma için ba-
k›n›z, Kamu Yönetimi Yasas›, 13.madde) Disiplin Komitesi kararla-
r›n›n (isimsiz olarak) Avukat Derne¤ine ait yay›nlar veya di¤er ya-
y›nlar arac›l›¤›yla yay›nlanmas›na engel teflkil etmez.   

BÖLÜM 6

AVUKAT RUHSATNAME KOM‹TES‹

6-1 Avukat Ruhsatname Komitesi Organizasyonu

Avukat Ruhsatname Komitesi 3 üyeden (ayr›ca her biri için bir
yard›mc› üye seçilir) oluflmaktad›r. Komite baflkanl›¤›n› bir yarg›ç
yürütür. Di¤er iki üye ise Avukat Disiplin Komitesi ve Avukat Me-
seleleri Komitesi baflkanlar›d›r. 
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Üyeler ve yard›mc› üyeler Kral taraf›ndan 2 y›l için seçilirler.
Sözkonusu üyelerin 2 y›ll›k süreler için  yeniden seçilme haklar›
sakl›d›r. Üyelerin ve yard›mc› üyelerin ücretleri Adalet Bakanl›¤› ta-
raf›ndan belirlenir. Belirlenen ücretlerin ödenmesi Denetleme Ku-
rulunca gerçeklefltirilir.

Disiplin Komitesinin sekreterya faaliyetleri Denetleme Kurulu
taraf›ndan yürütülecektir. Komite meselelerine iliflkin hesap ve ra-
porlar her y›l Adalet Bakanl›¤›na gönderilecektir.

6.2 Avukat Ruhsatname Komitesinin Yetkisi

Denetim Kurulunun, Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 225. madde-
sinin 4. paragraf›na dayanarak vermifl oldu¤u kararlara karfl› yap›-
lan itirazlar Avukat Ruhsatname Komitesi taraf›ndan ele al›n›r.

Avukat Ruhsatname Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Ko-
mitesi taraf›ndan (Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 219. maddesinde
belirtildi¤i üzere) önerilen meseleler hakk›nda ilk derece makam›
olarak karar verir (karfl›laflt›rma için bak›n›z, Mahkemeler Usulü
Yasas› m.230, m.226 paragraf 2).

Komite, bir üyenin potansiyel bir önyarg›ya sahip oldu¤unun
düflünüldü¤ü durumlarda, sözkonusu kiflinin üyelikten ayr›l›p ay-
r›lmamas› hususunda karar al›r. Ad› geçen üye, kendisi hakk›nda-
ki (ayr›l›p ayr›lmamas›na iliflkin) karar›n verilece¤i toplant›da oy
kullanamaz.  Komite Baflkan›, önyarg› iddias› üzerine yap›lacak ka-
rar toplant›s›na yedek üyeyi davet edebilir. Oylar›n eflitli¤i duru-
munda, Baflkan karar oyuna sahiptir. Komitenin bu karar›na itiraz
edilemez.

Mahkemeler Usulü Yasas›ndan (226. madde), Kamu Yönetimi
Yasas›ndan ve Bilgi Özgürlü¤ü Yasas›ndan kaynaklanan s›n›rlama-
lar Avukat Ruhsatname Komitesinin çal›flmalar› aç›s›ndan da hü-
küm ifade eder. Avukat Ruhsatname Komitesi kendi meselelerine
dair prensipleri belirleyecektir.

6.3 ‹tirazlar›n Ele Al›nmas›

Komite, itirazlar›n ayd›nlat›c› bir flekilde ortaya konulmufl oldu-
¤undan emin olmal›d›r. Komite, dosyan›n do¤as›n›n veya dosyay-
la ilgili di¤er olaylar›n gerektirmesi halinde iddialar›n sözlü olarak
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dile getirilmesi ve delillerin sunulmas› amac›yla bir toplant› yapar.

Ruhsatname Komitesi taraf›ndan talep edilmesi halinde, Avu-
kat, inceleme konusu mesleki faaliyetleri ile ba¤lant›l› olarak dos-
ya kapsam›na giren olaylar hakk›nda tatmin edici bilgiler vermek-
le yükümlüdür.  

Bir flikayeti sonuca ba¤layan kararlar Komite üyelerinin hepsi-
nin kat›ld›¤› bir toplant›da al›nabilece¤i gibi, taslak karar›n elden
ele dolaflt›r›lmas› yoluyla da al›nabilir.

Komite kararlar›na itiraz edilemez (karfl›laflt›rma için bak›n›z,
Mahkemeler Usulü Yasas› 226.madde, 2. paragraf, 4.cümle).

6.4 Dosyalar›n Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesinden Ge-
lecek Öneriler Ifl›¤›nda Ele Al›nmas›

Komite, önüne getirilen meseleler hakk›nda, Mahkemeler Usu-
lü Yasas›, 219. madde, 3. paragraf veya 230. madde uyar›nca ilk
derece makam› olarak, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesin-
den gelen öneriler ›fl›¤›nda karar verecektir.

Sözkonusu önerinin resmi bir de¤erlendirme amac›yla günde-
me getirilmesi durumunda, görüfllerini sunmalar› için taraflara f›r-
sat verilmelidir. Madde 6.3 hükümleri mukabil olarak uygulan›r.  

Komite, Denetleme Kurulundan veya Disiplin Komitesinden ge-
len önerileri kabul etmeyerek, önerilerde belirtilen hususlar yerine
k›nama veya uyarma cezas› verebilir. 

BÖLÜM 7

AVUKATIN MESLEK‹ FAAL‹YET‹N‹N YÖNET‹M S‹STEM‹

7.1 Avukat›n ‹flleri ‹çin  ‹dareci Atanmas›

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 228. maddesinin ilk paragraf›nda
belirtilen koflullar›n mevcudiyeti halinde, bir baflka avukat›n mes-
leki faaliyetlerinin idare edilmesi amac›yla Avukat Meseleleri De-
netleme Kurulu taraf›ndan bir avukat (idareci) görevlendirilir.

Bir idarecinin atanmas› hakk›ndaki Denetleme Kurulu karar›na,
kararla ilgili olan kifliler  taraf›ndan (Kamu Yönetimi Yasas› hü-
kümlerine uygun olarak) Avukat Lisans Komitesi nezdinde itiraz
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edilebilir. 

Denetleme Kurulu, avukat nam›na yürütülen avukatl›k faaliyet-
leri s›ras›nda bir hesap kontrolörünün atanmam›fl olmas› halinde,
hesaplar›n ve iflin yürütülme fleklinin denetlenmesi ve sözkonusu
avukatl›k faaliyetine iliflkin y›ll›k raporun haz›rlanmas› amac›yla bir
hesap kontrolörü tayin eder.  

7.2  ‹dareci Avukat›n Temel Görevleri

‹dareci avukat, idare kapsam›ndaki mesleki faaliyetlerin denet-
lenmesini sa¤lamaya çal›fl›r ve yerine idareci tayin edilen avukat›n
müvekkillerinin menfaatlerinin korunmas› amac›yla gerekli tedbir-
leri uygulamaya koyar (karfl›laflt›rma için bak›n›z, Mahkemeler
Usulü Yasas› m. 228, 2. ve 4. paragraflar).

7.3  ‹dareci Avukat›n S›r Saklama ve Bilgi Verme Yükümlülü¤ü

Kamu Yönetimi Yasas›n›n 13-13. maddesinin (e) f›kras› hüküm-
leri, bir idareci avukat›n s›r saklama görevi kapsam›na girmeyen
(avukat olarak) meselelerle ba¤lant›l› olarak, uygun olduklar› ölçü-
de, mukabil olarak hüküm ifade eder.

‹dareci avukat,  yerine görevlendirildi¤i avukata karfl› baz› ida-
ri tedbirler al›nmas›n› veya cezai yapt›r›mlar uygulanmas›n› gerek-
tirebilecek birtak›m olaylar›n varl›¤›n› tespit etmesi halinde, De-
netleme Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

7.4  ‹dareci Avukat›n Denetleme Kuruluna Bilgi Verme Yüküm-
lülü¤ü

‹dareci avukat, görevlendirilmesinden sonraki 3 ay içersinde
Denetleme Kuruluna bir rapor sunmakla yükümlüdür.

‹dareci avukat, görevlendirilmesinden itibaren 1 y›l içersinde
sözkonusu görevlendirme ile ilgili ifllemleri sonuçland›ramamas›
halinde, yürütülen ifllemler ve yerine görevlendirilen avukat›n he-
saplar›na iliflkin Denetleme Kuruluna bir rapor gönderir. Bir hesap
kontrolörünün atanm›fl olmas› halinde hesaplar ona gönderilir.  

Denetleme Kurulu, yürütülen ifller hakk›nda idareci avukattan
her zaman bilgi isteyebilir. ‹dareci avukat, idare görevinin üstlenil-
mesinden en geç alt› ay sonra idari kontrol alt›nda bulunan mes-
leki faaliyetlerle ilgili hesap kontrolör raporunu ve hesaplara ilifl-
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kin y›ll›k raporu  Denetleme Kuruluna gönderir. 

7.5  Nihai Hesaplar ve Nihai Rapor

‹dareci avukat, yerine görevlendirildi¤i avukat›n mesleki faali-
yetlerine son verilmesi veya idareci avukat olarak yürütülen görev-
lendirmenin (mesleki faaliyetlerin, yerine görevlendirme yap›lan
avukata devredilmesi nedeniyle) tamamlanmas› halinde, nihai he-
saplar› ve nihai raporu Denetleme Kuruluna sunar. ‹dare kapsa-
m›ndaki mesleki faaliyetlere iliflkin hesaplar›n onaylanmas› ama-
c›yla hesap kontrolörüne sunulmas› gerekmektedir.

7.6  ‹dareci Avukat›n Kararlar›na ‹liflkin fiikayetler

‹dareci avukat taraf›ndan verilen kararlar, Kamu Yönetimi Ya-
sas› hükümlerine uygun olarak,  Denetim Kurulu nezdinde flikaye-
te konu edilebilir. fiikayet hakk›, devam eden ifllerle ba¤lant›l›  ka-
rarlar›  kapsamaz.

7.7  Avukat›n, ‹dareci Avukata Bilgi Verme Yükümlülü¤ü 

Yerine idareci atanan Avukat, Denetleme Kurulu taraf›ndan
mesleki faaliyetlerin yürütülmesi amac›yla bir idareci atanmas›n-
dan sonra, meslek s›rlar›na iliflkin düzenlemelerle ba¤l› kalmaks›-
z›n, iflin idareci avukata yürütülmesi aç›s›ndan gerekli tüm bilgile-
ri vermekle yükümlüdür. Avukat ayr›ca hesap kontrolörü denetimi
için gerekli olan tüm belgeleri hesap kontrolörüne sunmakla yü-
kümlüdür. Avukat ayr›ca ilgili tevsik belgelerinin bulunmas›na yar-
d›m etmekle ve müvekkillerin menfaatlerinin korunmas›n› amaçla-
yan di¤er yard›mlar› yerine getirmekle yükümlüdür.

7.8  ‹dareci Avukat›n Mektuplar› Görme Hakk›    

‹dareci avukat postada bulunan ve yerine görevlendirilmifl ol-
du¤u avukata gönderilmifl olan mektup, telgraf ve di¤er belgele-
rin teslimini isteme hakk›na sahiptir. ‹dareci avukat,  yürütülen
idarecilik faaliyeti ile çok aç›k bir biçimde ilgisiz olmad›¤› sürece,
tüm mesajlar› açabilir. Yerine görevlendirme yap›lan avukat, me-
sajlar›n aç›lmas› s›ras›nda huzurda bulunma hakk›na sahiptir.

Denetleme Kurulu veya idareci avukat, posta veya telekomüni-
kasyon flirketleri gibi avukat›n müflterisi oldu¤u hizmet birimleri-
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ne, sözkonusu avukat›n faaliyetlerinin idareci avukat taraf›ndan
yerine getirildi¤i hususunda bilgi verecektir. Denetleme Kurulu ay-
r›ca, idareci avukat taraf›ndan yürütülen ifllemlerin ayn› zamanda
Kredi Denetleme Yönetiminin denetimi kapsam›ndaki konular›
içermesi halinde,  Kredi Denetleme Kurulunu bilgilendirecektir. 

7.9  Avukat ve Mirasç›lar›n›n Elden Ç›karma Yasa¤›

Yerine idareci tayin edilen avukat veya onun mirasç›lar›, yürü-
tülen faaliyetler boyunca,  idareci avukat›n görevlerinin sa¤l›kl› bir
flekilde yerine getirilmesini engelleyecek veya güçlefltirecek flekil-
de birtak›m mallar›, belgeleri vs. elden ç›karma hakk›na sahip de-
¤ildir (karfl›laflt›rma için bak›n›z, Mahkemeler Usulü Yasas› m.228,
paragraf 3).

7.10 Avukat›n Mesleki Faaliyetlerine ‹liflkin Müvekkil Dosyala-
r›n›n Saklanmas› ve Al›konulmas›

Denetleme Kurulu, idare sistemi hükümlerine uygun olarak, bir
avukat›n mesleki faaliyetlerine son verilmesi durumunda, avukat›n
müvekkillerine ait dosyalar›n 10 y›ll›k süre boyunca uygun bir fle-
kilde saklanmas› sorumlulu¤unu üstlenir. Denetim Kurulu, 10 y›l-
l›k süre sonras›nda ilgili dosyalar›n uygun flekilde k›smen veya ta-
mamen imha edilmesi yetkisine sahibidir. Di¤er hallerde müvekkil
dosyalar› avukata  geri verilir. 

Yerine görevlendirme yap›lan avukat›n, müvekkil dosyalar›n›n
saklanmas›, imha edilmesi vs. ile ba¤lant›l› olarak yapm›fl oldu¤u
masraflar›n Denetim Kurulu taraf›ndan karfl›lanmas› gerekmekte-
dir.

7.11  ‹dareci Avukat›n ve Hesap Kontrolörünün Ücreti

‹dareci avukat›n ve hesap kontrolörünün ücreti Denetim Kuru-
lu taraf›ndan belirlenir (karfl›laflt›rma için bak›n›z, Mahkemeler
Usulü Yasas› m.228).

BÖLÜM 8

RUHSATNAME ALAB‹LMEK ‹Ç‹N DAVA DENEY‹M‹ VE 

AVUKATLIK KURSU fiARTLARI 
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8.1 Dava Deneyimi

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 220. maddesinin, 2. paragraf›n›n,
2. bendinde belirtilen mesleki faaliyetin avukatl›k ruhsatnamesi
baflvurusu s›ras›nda de¤erlendirmeye al›nabilmesi için baflvurucu-
nun dava deneyimine sahip oldu¤unu kan›tlamas› gerekmektedir.
Baflvurucu, çeflitli alanlardaki en az 3 hukuk davas›n›n ana durufl-
malar›nda sözlü savunma yapt›¤›n› kan›tlamak zorundad›r. Zorun-
lu hukuk davalar›ndan ikisi yerine, ceza yarg›lamas› ana duruflma-
lar› kabul edilebilir. Hal böyle olmakla birlikte iki ceza yarg›lama-
s› duruflmas› 1 hukuk yarg›lamas› duruflmas›na eflde¤erdir.

Baflvurucunun Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 220. maddesinin,
2. paragraf›n›n (b) veya (c) bentleri  uyar›nca  en 1 y›l süreyle mes-
leki faaliyette bulunmufl olmas› halinde, yukar›daki paragraf hü-
kümleri uygulanmaz.

8.2 Zorunlu Avukatl›k Kursu    

Avukat ruhsatnamesi baflvurusu s›ras›nda, avukat olarak yürü-
tülecek mesleki faaliyet aç›s›ndan özel önem tafl›yan konular› içe-
ren bir kursu tamamlanm›fl oldu¤unun kan›tlanmas› gerekmekte-
dir (avukatl›k kursu). Adalet Bakanl›¤› sözkonusu kursun içeri¤i ve
uygulanmas› aç›s›ndan birtak›m ek düzenlemeleri yürürlü¤e koya-
bilir.

Denetim Kurulu, baflka bir kursun tamamlanmas›n›,  yukar›da
belirtilen yükümlülü¤ün yerine getirilmesi olarak kabul edebilir.

BÖLÜM 9

YABANCI HUKUK E⁄‹T‹M‹N‹N, AVUKATLIK RUHSATNAMES‹ ALINA-
B‹LMES‹ BA⁄LAMUINDA, UYGUN BULUNMASI

I. Tan›mlar, vs.

9.1 Tan›mlar 

‘Bir Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) avukat›’ ibaresi ile, ikâ-
metgâhlar›n›n bulundu¤u ülkelerde afla¤›da belirtilen unvanlar›
kullanarak mesleki faaliyette bulunan kifliler kastedilmektedir.  

Almanya : Rechsanwalt
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Avusturya : Rechtsanwalt
Belçika : Avocat-Advocaat
Danimarka : Advokat
Finlandiya : Asianajaja/Advokat
Fransa : Avocat
Hollanda : Advocaat
‹ngiltere : Advocate

Barrister
Solicitor

‹rlanda : Barrister
Solicitor

‹spanya : Abogado
‹sveç : Advokat
‹talya : Avvocato
‹zlanda : Logmadur
Liechtenstein : Rechtsanwalt
Lüksembourg : Avokat-avoue
Norveç : Advokat
Portekiz : Advogado
Yunanistan : Dikigoros

‘Üye ülke ikâmetgâh›’ ibaresi ile, avukat›n yukar›da belirtilen
unvanlar› kullanarak mesleki faaliyette bulunma hakk›n› edindi¤i
ilk ülke kastedilmektedir.

‘Ev sahibi üye ülke’ ibaresi ile, avukat›n 9. ve 10 bölümler uya-
r›nca mesleki faaliyette bulundu¤u ülke kastedilmektedir.

‘Hukuki ikâmetgâh›n bulundu¤u Devlette edinilen mesleki un-
van’ ibaresi ile, sözkonusu kiflinin yabanc› bir ülkede avukat mes-
le¤ini icra etmesi öncesinde kazanm›fl oldu¤u mesleki unvan kas-
tedilmektedir.

Norveç’te, konuyla ilgili yetkili kurum Avukat Meseleleri Denet-
leme Kuruludur (Denetleme Kurulu).

9.2 Denetleme Kurulu ile Avukat›n Resmi ‹kâmetgâh›n›n Bulun-
du¤u ‹lgili Devlet Kurumlar› Aras›ndaki Bilgi vs. De¤iflimi 
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Denetleme Kurulu,  Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 225. ve 226.
maddeleri uyar›nca yabanc› avukata karfl› bir ifllemin bafllat›lmas›
veya bir tedbirin uygulamaya geçirilmesi halinde, sözkonusu avu-
kat›n resmi ikâmetgâh›n›n bulundu¤u ülkenin yetkili kurumlar›n›
bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Yabanc› avukat›n resmi ikâmetgâh›n›n bulundu¤u üye ülkenin
yetkili makamlar›nca, sözkonusu avukat›n ruhsatnamesinin ask›ya
al›nmas›na veya iptal edilmesine karar verilmesi halinde, sözkonu-
su yabanc› avukat›n ikametgah›n›n bulundu¤u üye ülkenin yasala-
r› uyar›nca edinmifl oldu¤u mesleki unvan alt›nda avukatl›k faali-
yetinde bulunma hakk› sona erer.  

Denetleme Kurulu, ikinci k›s›mda belirtilen hükümlere uygun
olarak Norveç’te avukatl›k yapma hakk›na sahip olan bir yabanc›
avukat›n, Norveç yasalar› uyar›nca verilen ruhsatnamesinin iptal
edilmesi durumunda, sözkonusu yabanc› avukat›n resmi ikâmet-
gâh›n›n bulundu¤u üye Devletin yetkililerini bilgilendirmekle yü-
kümlüdür.

II. Norveç’te Avukat Olarak Faaliyet Gösterebilmek ‹çin Gerekli
Di¤er Koflullar

9.3 Bir AEA Ülkesinde Al›nan Hukuk E¤itimi Temelinde Nor-
veç’te Avukat Olarak Faaliyet Gösterilmesi

Bir AEA üyesi Devletin vatandafl› olan baflvurucunun, bir bafl-
ka AEA ülkesi taraf›ndan verilen eflde¤er bir ruhsatname sunmas›
durumunda, sözkonusu kifliye Norveç’te avukat olarak faaliyet
gösterebilmesi amac›yla ruhsatname verilebilir. Eflde¤er ruhsatna-
me ibaresi ile madde 9.1’de belirtilen unvanlardan biriyle avukat
olarak faaliyette bulunma hakk› kastedilmektedir. Sözkonusu ruh-
satnamenin iptal edilmemifl, ask›ya al›nmam›fl veya herhangi bir
flekilde baflvurucu avukattan geri al›nmam›fl olmas› gerekir.

Yukar›daki paragraf hükümlerine uygun olarak yap›lan bir bafl-
vuruda, baflvurucu avukat›n ikâmetgah ülkesinden alm›fl oldu¤u
ve mesleki pratikten ibaret olan mesleki e¤itiminin (mesleki faali-
yetten oluflmaktad›r) bir k›sm›, Norveçli bir yard›mc› avukat tara-
f›ndan yap›lmas› gereken mesleki prati¤in tamamen veya k›smen
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yerine getirilmesi olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›ca, Mahkemeler
Usulü Yasas›n›n 220. maddesinin, 3. paragraf›nda belirtilen sözlü
savunma yapma flart›n›n yerine getirilmifl olmas› istenebilir. Ayr›-
ca, Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 220.maddesinin, 4. paragraf›nda
belirtilen seminerlerin tamamlanmas› flart olarak  koflulabilir. 

Bir baflka AEA üyesi ülkesinin vatandafl› olan baflvurucu tara-
f›ndan ayr›ca afla¤›da belirtilen  hususlar›n yerine getirilmesi ge-
rekmektedir:

1. Sözkonusu kiflinin Norveç’te düzenlenen ve Norveç yasalar›
hakk›nda sahip olunan bilgiyi ölçen s›nav› geçmifl olmas›  veya

2. Baflvurucunun sadece Norveç hukuku veya ayr›ca Avrupa
Birli¤i hukukunu ilgilendiren davalar alan›nda en az 3 y›l kesinti-
siz ve fiili olarak (Norveç’te) avukatl›k faaliyeti yürütmüfl olmas›
veya

3. Baflvurucunun Norveç Hukuku hakk›nda yeterli bilgiye sahip
olmas›n›  sa¤layacak  Norveç hukuku (di¤erine nazaran daha az
süreyle) veya Avrupa Birli¤i hukukuyla iliflkili davalar alan›nda en
az 3 y›l kesintisiz ve fiili olarak (Norveç’te) avukatl›k faaliyeti yü-
rütmüfl olmas›,

gerekir.

Adalet Bakanl›¤›, s›nav flart›n›n yerine getirilmesiyle ba¤lant›l›
olarak, s›nav›n kapsam› ve s›nava girme koflullar› aç›s›ndan ek bir-
tak›m düzenlemeler öngörebilir. Adalet Bakanl›¤› s›nav için bir üc-
ret ödenip ödenmeyece¤ini tespit eder. Ücret ödenmesine karar
verilmesi halinde, yine Bakanl›k taraf›ndan ücretin miktar› belirle-
nir. Ruhsatname baflvurusunun yukar›daki 1. fl›kta belirtilen s›na-
va girilmesinden önce, Denetleme Kuruluna sunulmas› gerekmek-
tedir. Denetleme Kurulu, s›nava girme koflullar›n›n yerine getiril-
mifl olmas› halinde, baflvurucunun s›nava girebilece¤ine dair onay
verir. Denetleme Kurulu, baflvurucunun s›nava girme yükümlülü¤ü-
nün kald›r›lmas›na veya s›nav›n sadece belirli k›s›mlar›ndaki bafla-
r›n›n yeterli  kabul edilmesine karar verebilir.

Ayr›ca AEA anlaflmas›n›n Ek VII, k›s›m 1 hükümleri, e¤itim, ye-
rine getirilmesi gereken di¤er yükümlülükler ve zorunlu belgeleme
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aç›s›ndan uygulanabilir hükümlerdir (karfl›laflt›rma için bak›n›z,
mesleki yetkinlik sa¤layan 3 y›ll›k yüksekö¤renim diplomalar›n›n
onaylanmas›na dair genel sistem hakk›nda 21 Aral›k 1988 tarihin-
de AEA taraf›ndan kabul edilen  89/48EEU nolu Konsey Kararna-
mesi). ‹skandinav ülkelerinden yap›lacak baflvurular aç›s›ndan
Danimarka, Finlandiya, ‹zlanda, Norveç ve ‹sveç aras›nda  imzalan-
m›fl ve mesleki yetkinli¤i sa¤layacak 3 y›ll›k yüksekö¤renim alm›fl
kiflilere iliflkin, ifl pazar›na dair hükümler içeren 24 Ekim 1990 ta-
rihli anlaflma hükümlerine alternatif hükümler olarak baflvurulabi-
lir.    

9.4  Norveç Hukuk Diplomas›na Sahip Olmayan Kiflilerin Yar-
d›mc› Avukat Olarak Yetkilendirilmesi

AEA üyesi bir ülkeden al›nan benzer bir hukuk fakültesi diplo-
mas›na sahip oldu¤unu ve AEA üyesi bir devletin vatandafl› oldu-
¤unu kan›tlayan kifliye, Norveç hukuk fakültesi diplomas›na sahip
olmaks›z›n yard›mc› avukat olarak faaliyette bulunma yetkisi veri-
lebilir.

Madde 9.3 hükümleri uygun olduklar› ölçüde hüküm ifade
eder.

9.5 Yasan›n Hukuk Fakültesi Diplomas›n› fiart Kofltu¤u Durum-
larda Yabanc› Ülkede Yap›lan E¤itimin Onaylanmas›

Mahkemeler Usulü Yasas› ve di¤er yasal mevzuat›n hukuk fa-
kültesi diplomas›n› flart kofltu¤u di¤er durumlarda, AEA antlaflma-
s›ndan kaynaklanan ve bu antlaflman›n hükümleri çerçevesinde bir
AEA ülkesinden al›nan hukuk e¤itimi kabul edilecektir (karfl›laflt›r-
ma için bak›n›z,  mesleki yetkinlik sa¤layan 3 y›ll›k yüksekö¤renim
diplomalar›n›n onaylanmas›na dair genel sistem hakk›nda, 21 Ara-
l›k 1988 tarihinde AEA taraf›ndan kabul edilen  89/48EEU nolu
Konsey Kararnamesi veya ‹skandinav ülkelerinden yap›lacak bafl-
vurular aç›s›ndan  Danimarka, Finlandiya, ‹zlanda, Norveç ve ‹sveç
aras›nda  imzalanm›fl ve mesleki yetkinli¤i sa¤layacak 3 y›ll›k yük-
sekö¤renim alm›fl kiflilere iliflkin ifl pazar›na dair hükümler içeren
24 Ekim 1990 tarihli anlaflma hükümleri).

9.6  Baflvuru ‹fllemleri  

Madde 9.3 uyar›nca yap›lan avukatl›k ruhsatnamesi baflvurula-
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r›, madde 9-4 uyar›nca yap›lan yard›mc› avukat olarak yetkilendir-
me baflvurular› ve madde 9-5 uyar›nca yap›lan onay baflvurular›na
iliflkin kararlar Denetleme Kurulu taraf›ndan verilir.

Norveç, Danimarka ve ‹sveç dillerinin d›fl›nda bir dille yap›lan
baflvurular›n ve baflvuru eklerinin (metinlerin devletin yetkilendir-
di¤i bir çevirmen taraf›ndan çevrilmesi veya mevcut çevirilerin bu
tür bir yetkiye sahip kifli taraf›ndan onaylanmas› fleklinde) Norveç-
çe’ye çevrilerek sunulmas› gerekir.

Baflvurular hakk›nda, gerekli tüm belgelerin sunulmas›ndan iti-
baren, 4 ay içinde karar verilir.  9.3. maddenin 3. paragraf›n›n, 1.
f›kra hükmü (ruhsatname baflvurusuyla ilgili k›sm›), 9.3 maddenin,
3. paragraf›n›n, 3. f›kras›nda belirtildi¤i üzere, onay hakk›ndaki ka-
rarlar aç›s›ndan  da uygulan›r.

Denetleme Kurulu kararlar›na Avukat Lisans Komitesi nezdinde
itiraz edilebilir. ‹tiraz süresi 3 haftad›r (karfl›laflt›rma için bak›n›z,
Medeni Yönetim Yasas› m.29).

9.7  AEA D›fl›ndaki Ülkelerde Yap›lan Hukuk E¤itiminin, Norveç
Avukatl›k Ruhsatnamesine Sahip bir Avukat Olarak  Faaliyet Gös-
terilmesi Temelinde Onaylanmas›   

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 235. maddesinin, ikinci paragra-
f›nda belirtilen hallerde, (bunlar yukar›da madde 9.3 ve madde
9.4’te belirtilen hükümlerin denetimine tâbi de¤ildirler) Mahkeme-
ler Usulü Yasas›n›n 235. maddesinin, birinci paragraf›nda belirti-
len hükümler mukabil olarak uygulanacakt›r.

BÖLÜM 10

YABANCI AVUKATLARIN NORVEÇ’TE AVUKATLIK YAPMA OLANAK-
LARI

I Yabanc› Avukatlar›n Daimi Olarak Norveç’te Avukatl›k Yapma
Olanaklar›

10.1 Yabanc› Hukuk, Devletler Özel Hukuku ve Norveç Hukuku
Alan›nda Faaliyet Gösterme Olana¤›

Avrupa Ekonomik Alan›na üye bir Devletin vatandafl› olan
avukat (madde 10.2 uyar›nca kendisine bildirim yap›lm›fl olmas›
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halinde), yabanc›lar hukuku, devletler özel hukuku ve Norveç Hu-
kuku alan›nda avukatl›k yapma hakk›na sahip olur. Sözkonusu ki-
fli faaliyetleri s›ras›nda kendi ülkesinde edinmifl oldu¤u mesleki
unvan›yla birlikte milliyetini gösterir bir ibareyi kullanmak zorun-
dad›r.

10.2 Denetleme Kuruluna Bildirim  

Norveç’te daimi olarak avukatl›k yapmak isteyen herkesin 1.
bölümde belirtilen flekilde Denetleme Kuruluna bildirimde bulun-
mas› gerekmektedir. 

Denetleme Kurulu, baflvuru formu ve sözkonusu baflvurucunun
ikâmet etti¤i ülkesinin yetkili organlar›nca avukat olarak kaydedil-
di¤ini gösterir ruhsatname temelinde kay›t ifllemlerini yürütecek-
tir. Sözkonusu ruhsatnamenin en geç 3 ay öncesinde verilmifl ol-
mas› gerekmektedir. Denetleme Kurulu, kay›t ifllemi hakk›nda
baflvurucunun ikâmetgâh›n›n bulundu¤u ilgili ülke yetkililerini bil-
gilendirecektir.

Konuyla ilgili duyurular madde 1.3 uyar›nca Denetleme Kurulu
taraf›ndan gerçeklefltirilir.

10.3 Tesis Edilecek Teminat

Madde 10.2 uyar›nca verilen izin temelinde avukatl›k yapma is-
te¤inde olan kifliler, faaliyetleri s›ras›nda neden olabilecekleri za-
rarlar›n tazmin edilmesi amac›yla, sözkonusu faaliyete bafllamala-
r›ndan önce, 2. bölümde belirtilen usul çerçevesinde, faaliyetleri
s›ras›nda devam edecek bir teminat›  tesis ederler.

Bölümler 3, 4, 5, 6 ve 11 hükümleri konuyla ilgili olduklar› öl-
çüde mukabil olarak uygulanacakt›r.

10.4 AEA Avukatlar›n›n Duruflmalara Kat›lma Olanaklar› vs.  

Bir AEA avukat›, dava veya dava d›fl› çekiflmelerle ba¤lant›l›
olarak hukuki yard›m hizmeti sunabilir.

Yüksek Mahkeme (Supreme Court) önünde yap›lacak duruflma-
ya bir dava vekili (councel) veya savunma vekilinin (attorney) ka-
t›l›m›n›n zorunlu olmas› durumunda, sözkonusu yabanc› avukat›n,
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Yüksek Mahkeme önünde yap›lan duruflmaya kat›lma hakk›na sa-
hip olan Norveçli bir avukatla birlikte duruflmaya kat›lmas› zorun-
ludur.  

Sözkonusu yabanc› avukat›n Norveç diline hâkimiyetinin tat-
min edici olmamas› halinde, (avukat›n tek bafl›na duruflmaya ka-
t›l›m›na mahkemenin onay vermesi hali istisna olmak üzere) ya-
banc› avukat›n duruflmalara Norveçli bir avukatla kat›lmas› zorun-
ludur. Mahkeme baz› özel durumlarda sözkonusu yabanc› avuka-
t›n dava vekili veya savunma vekili olarak duruflmalara kabul edil-
mesini, Norveçli bir avukatla birlikte kat›l›m flart›na ba¤layabilir. 

Dava s›ras›nda verilen hukuki yard›m hizmeti, Norveçli bir avu-
kat›n uymakla yükümlü oldu¤u  kurallar çerçevesinde verilir. 

Mahkeme, ülkenin güvenli¤ine iliflkin birtak›m hususlar›n ge-
rektirmesi halinde, verece¤i bir ara kararla yabanc› avukatlar›n da-
va vekili veya savunma avukat› olarak kullan›lmas›n› yasaklayabi-
lir. 

10.5 ‹ptal

Madde 10.1 hükümlerine uygun olarak hukuki yard›m hizmeti
verme olana¤›, Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 219. maddesinin, 3.
paragraf› uyar›nca, Denetleme Kurulu taraf›ndan iptal edilebilir.

II Avrupa Ekonomik Alan› (AEA) D›fl›ndan Bir Avukata Daimi
Olarak Norveç’te Avukatl›k Yapma ‹zninin Verilmesi  

10.6 Avukatl›k Faaliyeti ‹zni

Yabanc› avukatlar, Denetleme Kurulu taraf›ndan verilen izinle,
yabanc› hukuk veya devletler özel hukuku alan›nda faaliyet gös-
terebilirler. Sözkonusu yabanc› avukat faaliyetleri s›ras›nda  ülke-
sinde edinmifl oldu¤u mesleki unvan›n› ve milliyetini gösterir bir
ibareyi kullanmak zorundad›r.

‹zin birtak›m koflul ve flartlara ba¤lanabilir.

10.7 Yabanc› Avukatlar›n Duruflmalara Kat›lma Olanaklar› vs.

Madde 10.4 hükümleri, konuyla ilgili olduklar› ölçüde mukabil
olarak uygulanacakt›r.
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10.8 Tesis Edilecek Teminat

Madde 10.6 uyar›nca verilen izne uygun olarak avukatl›k faali-
yetinde bulunma arzusunda olan kifliler, faaliyetleri s›ras›nda ne-
den olabilecekleri zararlar›n tazmin edilmesi amac›yla, sözkonusu
faaliyete bafllamalar›ndan önce, faaliyetleri s›ras›nda devam ede-
cek bir teminat› 2. bölüm hükümlerine uygun olarak tesis ederler.

Avukatl›k faaliyetine bafllanmadan önce, tafl›nma halinde veya
faaliyete son verilmesi halinde Denetleme Kuruluna bildirimde bu-
lunulmas› gerekmektedir. 

Bölümler 3, 4, 5, 6 ve 11 hükümleri konuyla ilgili olduklar› öl-
çüde mukabil olarak uygulanacaklard›r.

10-9 ‹ptal

Madde 10.6 hükümlerine uygun olarak hukuki yard›m hizmeti
verme olana¤›, Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 219. maddesinin, 3.
paragraf› uyar›nca, Denetleme Kurulu taraf›ndan iptal edilebilir.

III. Yabanc› Avukatlar›n Norveç’te Hukuki Yard›m Hizmeti Sun-
ma Ve Duruflmalara Kat›lma Olanaklar› 

10.10 Yabanc› Avukatlar›n Norveç’te Hukuksal Yard›m Hizmeti
Sunma Olanaklar›

Baflka bir ülkede yerleflik olan yabanc› avukatlar 3. K›s›mda
belirtilen hükümlere uygun olarak Norveç’te hukuksal yard›m hiz-
meti sunabilirler.

10.11 Mesleki Unvan 

Norveç’te hukuksal yard›m hizmeti sunan bir yabanc› avukat,
yerleflik olarak faaliyet gösterdi¤i ülke dilinde veya o ülkede bir-
den fazla dilin kullan›lmas› durumunda, dillerden sadece birisiyle
mesleki unvan›n› kullanacakt›r. Sözkonusu unvan ayr›ca, yabanc›
avukat›n hangi ülke Barosuna ba¤l› oldu¤unu ve yerleflik oldu¤u
ülke yasalar› uyar›nca hangi mahkemeler nezdinde avukat olarak
faaliyet gösterme hakk›na sahip oldu¤unu ortaya koymal›d›r.

10.12 Belgelendirme

Norveç yetkilileri ve mahkemeleri sözkonusu kiflinin yabanc›
avukat olarak faaliyet gösterme hakk›na sahip olmas›n›, belgelen-



426 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

dirme flart›na ba¤layabilir. Bu tür bir belgelendirmenin gerekli ol-
mas› halinde, yabanc› avukat, mahkemeler ya da konuyla ilgili yet-
kililerin onay verece¤i tatmin edici bir belgelendirmenin yerine ge-
tirilmesine kadar Norveç’te avukatl›k olarak faaliyette bulunmaya
hak kazanamaz. 

10.13 Yabanc› Avukatlar›n Duruflmalara Kat›lma Olanaklar› vs.  

Madde 10.4 hükümleri konuyla ilgili olduklar› ölçüde mukabil
olarak uygulanacakt›r.

10.14 Mesleki Faaliyet Kurallar›

AEA avukatlar› taraf›ndan Norveç’te sa¤lanan hukuki yard›m
hizmeti aç›s›ndan,  hizmetlerin sunulmas›nda fiili olanaklar›n ko-
laylaflt›r›lmas›n› amaçlayan 22 Mart 1977 tarihli Konsey Talimatna-
mesinin, 4. maddesinin, 2. ve 4. f›kralar›n›n AEA taraf›ndan kabul
edilen biçimi uygulanacakt›r (karfl›laflt›rma için bak›n›z, AEA Ant-
laflmas›, ek VII, madde 2).

AEA bölgesinin d›fl›nda yerleflik olan yabanc› avukatlar aç›s›n-
dan, meslek kurallar›na iliflkin 12. bölümde belirtilen kurallar hü-
küm ifade edecektir. 

10.15 Yasaklama, Ask›ya Alma ve Mahrum Etme     

Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 230. maddesi Norveç’te hukuksal
yard›m hizmeti sunan yabanc› avukatlar›n haklar› ile ilgili oldu¤u
ölçüde mukabil olarak uygulanacakt›r.

Denetleme Kurulu, beflinci paragraf uyar›nca al›nan kararlar
hakk›nda sözkonusu yabanc› avukat›n yerleflik oldu¤u  ülkedeki
yetkili kurumlar› ayr› ayr› bilgilendirecektir.

II

Yürürlük Hükümleri

‹flbu düzenlemenin 6.1. maddesinin birinci ve ikinci paragrafla-
r›nda yap›lan de¤ifliklikler 1 Ocak 2001 tarihinde, di¤er de¤ifliklik-
ler ise 1 Temmuz 2000 tarihinde yürürlü¤e girecektir

BÖLÜM 11
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DEVLET MEMURLU⁄UNUN AVUKATLIK FAAL‹YETLER‹ 

AÇISINDAN ENGEL TEfiK‹L ETMES‹

11.1 Devlet memurlar›, avukatl›k ruhsatnamesine sahip olmala-
r› ve Mahkemeler Usulü Yasas›n›n 229. maddesinin kapsam›na gir-
meleri halinde, Kral taraf›ndan verilen özel bir izinle  avukatl›k fa-
aliyeti yürütebilir. Bu koflullar› tafl›mayan devlet memurlar› avukat-
l›k faaliyeti yürütemez. Bu hüküm askerî alanda çal›flan memurlar
aç›s›ndan geçerli de¤ildir.  

BÖLÜM 12

AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

1. Girifl 

1.1 Kurallar›n Amac›

Avukatl›k meslek kurallar›, mesleki faaliyetlerin etik prensiple-
re (sözkonusu etik prensipler, tüm uygar yarg› çevrelerinde avu-
kat›n çal›flmalar› aç›s›ndan temel teflkil eder) uygun olarak yürü-
tülmesini amaçlamaktad›r. Meslek kurallar›n›n ihlal edilmesi, ilgili
avukat hakk›nda disiplin ifllemlerinin bafllat›lmas› aç›s›ndan temel
teflkil eder.    

1.2 Avukat›n Görevi

Adaletin gelifltirilmesi ve adaletsizli¤in önlenmesi avukat›n gö-
revlerindendir. 

Müvekkil menfaatlerinin mesleki bilgileri kullanarak yasalara
uygun bir flekilde korunmas› ve gelifltirilmesi avukat›n görevlerin-
dendir. Bu görev kiflisel risk veya kazanç, politik görüfl, ›rk, din
veya konuyla ilgili olmayan hususlar göz önüne al›nmaks›z›n yeri-
ne getirilecektir. 

Avukat kendini müvekkil ile birlikte tan›mlamamal›d›r. Avukat,
müvekkili ve müvekkilinin menfaatleri ad›na savunma yapmas›na
ra¤men müvekkilin görüflleri ile birlikte tan›mlanmama hakk›na
sahiptir.

Avukat›n bir di¤er görevi müvekkilin dan›flmanl›¤›n› ve sözcü-
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lü¤ünü yapmakt›r.

Sözkonusu iflin al›n›p al›nmamas›na bizzat avukat›n kendisi ka-
rar vermek zorundad›r.

1.3 Avukat›n ‹fli Yürütmesi

Avukat, faaliyetleri  s›ras›nda do¤ru ve profesyonel flekilde ha-
reket etmek zorundad›r. Avukat ayr›ca, mesle¤in ve Baronun itiba-
r›n› zedeleyebilecek her türlü faaliyetten uzak durmak zorundad›r.

2. Genel Prensipler

2.1 Ba¤›ms›zl›k

2.1.1 Avukat›n, kendisinden beklenen yükümlülükleri yerine ge-
tirilebilmesi amac›yla  ba¤›ms›z olmas› gerekmektedir. Ba¤›ms›z-
l›k, avukat›n verdi¤i tavsiyeler veya yürüttü¤ü ifllemler s›ras›nda
d›flardan gelen etkilere karfl› korunma sa¤lar. D›fl bask›n›n ve özel-
likle kiflisel menfaatin avukat›n faaliyetleri üzerinde hiçbir rol oy-
namamas› gerekir.

2.1.2 Avukat, müvekkili ile ekonomik menfaatlerinin çat›flmas›-
n›n muhtemel olaca¤› veya bir avukat olarak mesleki ba¤›ms›zl›¤›-
n›n ve özgür iradesinin etki alt›nda kalaca¤› görevleri alamaz . 

Avukat müvekkil ad›na yürüttü¤ü davan›n ekonomik sonuçla-
r›yla (müvekkilin talep etti¤i tazminat›n tamam›n›n veya bir k›sm›-
n›n transfer edilmesi fleklinde) kiflisel olarak ilgili olamaz.

Avukat müvekkiline hiçbir flekilde kredi veremez. Kendi ekono-
mik menfaatlerini temsil eden avukat›n (k›smen veya tamamen)
bu menfaatlerini bir sözleflmeye dayand›rmas› veya di¤er flekiller-
de konuyla ilgili taraflar› bilgilendirmesi gerekmektedir.

2.2 Güven

Avukat mesleki faaliyetlerini güven temelinde yürütür. Sözko-
nusu güven avukat›n dürüstlü¤ü ve do¤rulu¤u aç›s›ndan herhangi
bir kuflkunun olmad›¤› hallerde hüküm ifade eder.         

2.3 S›r Saklama ve Basiretli Davranma Yükümlülü¤ü

Avukat, konuyla ilgili hukuk kurallar› uyar›nca, kendisine anla-
t›lan olaylarla ba¤lant›l› olarak s›r saklama yükümlülü¤üne tâbidir.
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Avukat, mesle¤inin icras› s›ras›nda edinmifl oldu¤u ve yasal s›r
saklama yükümlülü¤ünün kapsam›na girmeyen bilgiler aç›s›ndan
basiretli davranmal›d›r. Basiretli davranma yükümlü¤ü açs›ndan
herhangi bir zaman s›n›rlamas› mevcut de¤ildir.

Sözkonusu yükümlülük, yard›mc› avukat ve personel ile avu-
katl›k faaliyeti s›ras›nda iliflki kurulan di¤er kifliler aç›s›ndan da ge-
çerlidir.

2.4 Avukatlar›n Reklam Yapmas› ve Medya ile ‹liflkileri 

2.4.1 Bir avukatl›k reklam› biçim, içerik ve gerçeklik aç›s›ndan
do¤ru olmal›, yanl›fl yönlendiren, kand›ran veya do¤ru olmayan
herhangi bir husus içermemelidir.

Avukat›n, kendine iliflkin reklamda, sözkonusu alanlarda özel
bir bilgi ve deneyime sahip olmas› flart›yla, bir veya birden fazla
alan› vurgulamas›na izin verilir.

Avukat, avukatl›k kurumlar›n›n ve hukuksal yard›m hizmetin-
den yararlanma arzusunda olan halk›n yarar› için, mesle¤iyle ilgi-
li nesnel bilgilerin yay›lmas›na katk› sunmak zorundad›r.  

2.4.2 Avukat mahkeme önünde görülmekte olan bir davayla il-
gili tart›flmalar s›ras›nda, mahkemenin onuruna, taraflar›n menfa-
atlerine sayg› göstermek ve bununla ba¤lant›l› olarak da hâkimle-
rin, jüri üyelerinin ve tan›klar›n etki alt›nda kalmas›n› önleyecek
flekilde hareket etmek zorundad›r. Avukat kendisinin de dahil ol-
du¤u, aç›lmas› muhtemel olan veya devam etmekte olan davala-
ra iliflkin kamuoyunda yap›lan tart›flmalarda özel bir ihtiyatla ha-
reket etmelidir.

Avukat›n görev ald›¤› veya alm›fl oldu¤u herhangi bir davayla
ilgili aç›klama yapmas› halinde, görev alma hususu aç›kça ifade
edilmelidir. 

3. Müvekkille ‹liflkiler 

3.1 Görevlerin Kabulü ve Tamamlanmas›

3.1.1  Avukat, müvekkilin, yetkili bir kurumun veya  baflka bir
avukat›n kendi müvekkili ad›na do¤rudan talepte bulunmad›¤›
haller d›fl›nda  ifl kabulünden kaç›nmal›d›r.  

3.1.2 Avukat, müvekkiline tavsiyelerde bulunur ve müvekkilinin
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menfaatlerinin korunmas› amac›yla h›zl›, bilinçli ve dikkatli bir fle-
kilde hareket eder. Avukat, üstlenmifl oldu¤u görevlerin tamam-
lanmas›ndan kiflisel olarak sorumludur. Avukat, dava ile ilgili ge-
liflmeler hakk›nda müvekkilini bilgilendirir. 

3.1.3 Avukat, müvekkilin menfaatleri elverdi¤i ölçüde mesele-
nin sulh yolu ile çözümlenmesine gayret eder.

3.1.4 Avukat gerekli yetkinli¤e sahip olmad›¤›n› bildi¤i veya
bilmesi gerekti¤i görevleri, yetkin bir meslektafl› ile birlikte  alma-
d›¤› sürece, üstlenmemelidir.

Avukat, mevcut ifl yükünün yeni ifllerin uygun bir h›zl›l›kla yü-
rütülmesini engelleyen nitelikte olmas› halinde, yeni ifller kabul et-
memelidir.

3.1.5 Avukat, dava ile ilgili masraflar›n müvekkilin ekonomik
durumuyla veya davadan beklenen yarar ile orant›s›z (yüksek) ol-
du¤unun öngörülmesi halinde, uygun bir zamanda konuyla ilgili
olarak müvekkilini bilgilendirmelidir. Avukat, üstlenilen görev ile
ba¤lant›l› olarak baflka bir avukat veya bir uzman  veya üçüncü
bir kifliyle ba¤lant› kurmadan önce müvekkilinin onay›n› almal›d›r.

3.1.6 Avukat;  

- Üstlenilen görev ile ilgili olarak yanl›fl veya eksik bilgi veril-
mesi (müvekkil taraf›ndan);

- Müvekkilin konuyla ilgili avukat önerisini kabul etmek iste-
memesi;

- Müvekkilin talep üzerine herhangi bir ön ödeme yapmamas›
veya ücretler ve masraflar aç›s›ndan herhangi bir teminat tesis et-
memesi;

- Müvekkilin dava ile ilgili meseleler hakk›nda bas›na aç›klama
veya yay›n yapmamas› hususunda avukattan talep alm›fl olmas›na
ra¤men, bu tür bir yay›n› bafllatmas› veya buna katk› sunmas›;

- Avukattan göreve devam etmesinin istenemeyece¤i birtak›m
olaylar›n meydana gelmifl olmas›;

halleri d›fl›nda, üstlenmifl oldu¤u bir görevi müvekkilinin istek-
lerine uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.   
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Avukat herhangi bir görevden istifa etmeden önce, ertelenme-
si halinde müvekkili hakk›nda potansiyel zararlara neden olabile-
cek ifllemler aç›s›ndan birtak›m tedbirler almak zorundad›r.

3.1.7 Avukat görevlendirilmifl oldu¤u ifllerle ilgili olarak müvek-
kilin kendisine borçlu oldu¤u ücret ve masraflar› ödemedi¤i süre-
ce, sözkonusu görevlendirme ile ilgili olarak kendisinde bulunan
belgelerin teslimini reddetme hakk›na sahiptir. Bu durumun mü-
vekkilin zarar›na birtak›m sonuçlar do¤uracak olmas› halinde, bel-
gelerin al›konulmas› mümkün de¤ildir. Sözkonusu tutar›n bir k›s-
m› ödenmifl ve kalan k›sm›n›n tart›flmal› olmas› halinde, Disiplin
Komitesi Baflkan› veya onun görevlendirece¤i bir kifli taraf›ndan
geri kalan tutar›n ne kadar›n›n ödenmesi gerekti¤i tespit edilir; ay-
r›ca, ortaya ç›kacak bakiye miktar›n avukata teslimi sa¤lan›r veya
kalan miktar, sözkonusu müvekkili ba¤layacak birtak›m koflullar
arac›l›¤›yla garanti alt›na al›n›r.  

3.2 Menfaat Çat›flmas›

3.2.1 Avukat sadakat ve basiret yükümlülü¤ü veya mesleki ba-
¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan risk oluflturma ihtimali olan  görevin kabulün-
den kaç›nmak zorundad›r.  

3.2.2 (Çift Temsil)

Avukat bir davadaki vekilli¤i s›ras›nda müvekkillerinin çat›flan
menfaatlere sahip olmalar› veya böyle bir ihtimalin yüksek olma-
s› halinde, sözkonusu müvekkillerini temsil edemez veya onlar
ad›na ifllem yapamaz.

Hal böyle olmakla birlikte avukat, çözüm bulunmas› amac›yla,
ayn› davada menfaatleri çat›flan iki veya daha fazla müvekkille
ba¤lant›l› olarak ortak görev üstlenebilir. Avukat›n bu sonucu do-
¤uracak flekilde bir veya birden fazla müvekkili temsil etmesi ha-
linde, müvekkillerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmesi gerek-
mektedir. Müvekkil, avukat›n bu mahiyette bir görev üstlenmesi
öncesinde mevcut potansiyel riskler hakk›nda bilgilendirilmelidir.
Avukat, sözkonusu ortak görevlendirmenin bir çözüm ile sonuç-
lanmamas› halinde, davan›n ilerleyen aflamalar›nda taraflardan
hiçbirini temsil edemez.
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3.2.3 Müvekkil Çat›flmas› 

Avukat, bir davan›n s›n›rlar› d›fl›nda, kendi müvekkillerinden
birine karfl› baflka bir müvekkilin iflini kabul edebilmesi için, söz-
konusu görevlendirmeye ikinci müvekkilin itiraz etmemesi ve iflin
do¤as› gere¤i muhtemel menfaat çat›flmas›na neden olacak her-
hangi bir gerekçenin mevcut olmamas› veya sözkonusu müvekki-
lin durumunun, ifl kabulü aç›s›ndan herhangi bir engel oluflturma-
mas› gerekir. Avukat ayr›ca, her iki müvekkilini konuyla ilgili ola-
rak bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.2.4 Eski Müvekkillere Karfl›  Görev Kabulü    

Avukat eski müvekkiline karfl› yürütülecek ifllerin kabulü aç›s›n-
dan özenli davranmak zorundad›r.

Avukat, eski müvekkili hakk›nda sahip oldu¤u birtak›m bilgile-
rin yeni müvekkili ad›na yürütülecek ifller s›ras›nda önyarg›l› flekil-
de hareket etmesine neden olacak olmas› veya sözkonusu bilgile-
rin eski müvekkiline zarar verme ihtimalinin olmas› halinde, iflin
kabulünden kaç›nmak zorundad›r. 

3.2.5 Avukat›n bir avukatl›k flirketinde veya di¤er avukatlarla
beraber ortak olarak faaliyet göstermesi halinde, menfaat çat›flma-
s›na iliflkin kurallar sözkonusu ortakl›k ve ortaklar aç›s›ndan da
hüküm eder. 

3.3 Ücret Yönetmeli¤i 

3.3.1 Müvekkil, avukat›n ücretini nas›l belirledi¤i hususunda
bilgilendirilme hakk›na sahiptir. Ücret,  üstlenilen görev ve avukat
taraf›ndan yap›lacak iflle orant›l› olacakt›r.

3.3.2 Avukat, müvekkili veya di¤er kiflilerle, davan›n konusuna
veya sonucuna ortak olunmas› veya sonuçtan belirli bir yüzde
al›nmas› temelinde (bu flekilde bir ücret sözleflmesinin bir miktar
paray› veya di¤er türlü bir ücreti içermesine bakmaks›z›n) bir üc-
ret sözleflmesi yapamaz. 

Bu kural›n istisnas›, yasal düzenleme veya yönetmeliklerce bu
tür sözleflmelere izin verilmesi halinde haz›rlanan ücret sözleflme-
leridir. 
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3.3.3 Avukat›n, avukatl›k ücretini ve/veya dava masraflar›n›n
bir kalem alt›nda ödenmesini talep etmesi halinde, sözkonusu
toplam tutar›n makullük s›n›r›n› aflmamas› gerekmektedir. 

3.4  Adli Yard›m

Avukat, (hükümetten veya adli yard›m sigortas›ndan) adli yar-
d›m alma ihtimalinin sözkonusu olmas› halinde, konu hakk›nda
müvekkilini bilgilendirmekle mükelleftir.

3.5 Müvekkil Alacaklar› 

Müvekkil alacaklar› (müvekkile ait paralar de¤erli eflyalar vs.)
aç›s›ndan teslim edilen alacaklar hakk›ndaki 3. bölüm hükümleri
amirdir.

3.6 Sorumluluk Sigortas›

Avukat, mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak yöneltilebilecek taz-
minat taleplerinin tazmin edilebilmesi amac›yla her daim sorumlu-
luk sigortas›na sahip olmal›d›r (faaliyetleri ve mesleki alanla s›n›r-
l› olmak üzere). 

4. Avukat›n Mahkemeler ve Kamu Makamlar› ile ‹liflkileri

4.1 Avukat yürütmekte oldu¤u davayla ilgili yasal mevzuata uy-
gun olarak hareket eder, hukuka ve mahkemelere sayg› gösterir.
Bu çerçevede mahkeme huzurundaki ifllemlerinde aç›k sözlü olma-
l› ve ba¤›ms›z bir flekilde hareket etmelidir; buna karfl›n nezaket
s›n›rlar› içinde mahkemeleri (zorunlu oldu¤u ölçüde) elefltirme
hakk›na ve yükümlülü¤üne sahiptir.  

4.2 Tüm davalar delillerin ve iddialar›n aç›k ve profesyonel fle-
kilde sunulmas› yoluyla takip edilmelidir. Avukat, hiçbir mahkeme
üyesini etkilemeye çal›flmamal›d›r (yasal yollar hariç).

4.3 Dava vekili veya di¤er s›fatlarla hareket eden bir avukat
yürütmekte oldu¤u dava ile aras›nda kapsaml› bir aflinal›k yarat-
mal›, örnek uygulamalar ›fl›¤›nda özen ve h›zl›l›kla davay› yürüt-
melidir. Mahkemenin kararlar›n›n ve önerilerinin gecikme olmaks›-
z›n yerine getirilmesi gerekmektedir.

4.4 Avukat yürütmekte oldu¤u ifllerin, bir davan›n haz›rlanma-
s› aç›s›ndan zorunlu olan h›zl›l›k yükümlülü¤üne veya devam et-
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mekte olan bir davaya dair duruflma gününün ayarlanmas›na  en-
gel oluflturmamas› için gerekli tedbirleri almak zorundad›r. 

4.5 Avukat, has›m taraf›n onay› olmaks›z›n, has›m veya hasm›n
avukat› taraf›ndan duruflma d›fl›nda yap›lm›fl olan çözüm teklifle-
rini duruflma s›ras›nda aktaramaz veya  davan›n sulh yolu ile çö-
zümlenmesi hususunda karfl› taraf›n istekli olmas› halinde, bu du-
ruma at›fta bulunamaz. Bu husus, has›m ve has›m avukat›n›n söz-
konusu görüflme s›ras›nda  bu konuda bir çekince koymufl olup
olmamalar›na bak›lmaks›z›n her iki hal için de geçerlidir.

Avukat, konuyla ilgili baflka bir mutabakata var›lmad›¤› sürece,
kendisi taraf›ndan sunulmufl olan çözüm önerilerine her daim gön-
derme yapabilir. Avukat taraf›ndan yap›lan çözüm önerileri, has›m
veya has›m avukat› taraf›ndan yap›lm›fl olan çözüm önerilerini if-
fla etmeyecek flekilde sunulmal›d›r.

4.6 Avukat, dava ile ilgili bilgi verebilme ihtimali olan üçüncü
kiflilerle ba¤lant› kurma hakk›na sahiptir. Sözkonusu kiflinin has›m
tarafça tan›k olarak gösterilmifl olmas› bu hakk›n kullan›m› aç›s›n-
dan herhangi bir engel teflkil etmez. Buna karfl›n tan›klardan ba-
z›lar›n›n has›m tarafla özel bir ba¤lant›s›n›n olmas› halinde, avu-
kat, has›m taraf›n avukat›n› bilgilendirmeden önce sözkonusu ta-
n›kla iliflkiye geçemez. 

Görülmekte olan davalarda mahkeme taraf›ndan görevlendiril-
mifl olan bilirkiflilerle  kurulacak ba¤lant›lar ilgili mahkemeler ara-
c›l›¤›yla yap›lmal›d›r. Sözkonusu bilirkiflilerle do¤rudan ba¤lant›
kurulabilmesi, bu tür bir ba¤lant›n›n herhangi bir endifle yaratma-
yacak olmas› ve mahkeme yoluyla kurulacak ba¤lant›n›n karmafl›k
olmas› halinde mümkündür. Mahkeme taraf›ndan tayin edilen bir
bilirkifli ile bu flekilde bir iliflki kurulmas› halinde, Mahkeme ve ha-
s›m taraf bu durumla ilgili olarak derhal bilgilendirilmelidir. Buna
ek olarak, mahkeme ve has›m taraf›n bilirkifli taraf›ndan verilen
cevaplar hakk›nda da bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

4.7 Avukat, tan›k olarak ça¤r›lmas›n›n muhtemel oldu¤u  bir
davaya iliflkin dava vekilli¤i görevini kabul ederken dikkatli olmak
zorundad›r.
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4.8  Avukatlar›n hukukla ve mahkemelerle iliflkilerini düzenle-
yen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. ve 4.6. maddeler, Tahkim Mahkemesi
veya çekiflmeleri çözme yetkisine sahip di¤er kurumlar önünde gö-
rülen davalar aç›s›ndan (Kamu ‹daresi ve di¤er yetkililerde dahil
olmak üzere) uygun olduklar› ölçüde eflde¤er olarak hüküm ifade
ederler.

5 Avukatlar Aras›ndaki ‹liflkiler 

5.1 Meslektafl olarak güven ve iflbirli¤i, müvekkilin menfaatine
olmas› ve lüzumsuz çekiflmelerden kaç›nma olana¤› vermesi nede-
niyle  avukatlar  aç›s›ndan bir zorunluluktur. 

Avukat, müvekkilin menfaatleriyle örtüflecek bir aç›kl›k ve özen
ile davalar› yürütür.

5.2 Avukat, baflka bir avukata göndermifl oldu¤u veya tavsiye
etmifl oldu¤u müvekkil için hiçbir ad alt›nda ve hiçbir flekilde üc-
ret veya karfl›l›k alamaz. Ayn› flekilde bir müvekkilin baflka bir avu-
kat taraf›ndan gönderilmifl olmas› halinde, avukat hiçbir flekilde
sözkonusu  avukata ücret veya herhangi bir karfl›l›k ödemez.

5.3 Avukat, has›m tarafla (has›m taraf›n bir avukat ile temsil
ediliyor olmas› halinde)  do¤rudan bir iliflki kuramaz. Buna karfl›n,
sözkonusu ba¤lant›n›n gereklili¤ine dair güçlü birtak›m gerekçele-
rin mevcut olmas› veya has›m taraf›n avukat› ile ba¤lant›ya geç-
menin mümkün olmamas› halinde bir iliflki kurulabilir. Has›m tara-
f›n avukat›n›n sözkonusu ba¤lant› ve gerekçeleri hakk›nda derhal
bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

5.4 Avukat, bir meslektafl›n›n meslek kurallar›na ayk›r› olarak
hareket etti¤ini tespit etti¤inde, olay hakk›nda sözkonusu meslek-
tafl›n› bilgilendirir. Meslektafl›n yürütmüfl oldu¤u iflleme iliflkin ya-
p›lacak elefltiri isabetli ve do¤ru olmal›d›r. Avukatlar aras›ndaki
meselelerin sulh yolu ile çözümlenmesi için çaba sarf edilmelidir.

5.5 Avukat, müvekkilinin ifllemlerini uygun bir flekilde devam
ettirebilmek için bir meslektafl›n›n sorumlulu¤una iliflkin meselele-
ri kullanamaz.

5.6  Avukatlar, kurumlar›na iliflkin mesleki ve ahlakî standart-
lar›n geliflmesinin sürdürülmesi amac›yla, istihdam ettikleri  perso-
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nelin gerekli e¤itimi almalar›na özen gösterirler. 

5.7 Bir avukat ile ruhsatname sahibi olmayan yard›mc›s› ara-
s›nda samimi bir hizmet iliflkisi olmal›d›r. Yard›mc›, iflveren avuka-
t›n bürosunda çal›fl›r. Avukat ve yard›mc›s› aras›nda, yard›mc› için
(di¤er hususlar›n yan› s›ra) makul ve sabit bir maafl› öngören, ya-
z›l› bir hizmet sözleflmesi bulunmal›d›r. ‹flveren avukat yard›mc›n›n
ifllerini denetlemeli ve yard›mc›ya  uygun flekilde rehberlik etmeli-
dir.

BÖLÜM 13

GEÇ‹C‹ HÜKÜMLER

13.1 Adalet Bakanl›¤›na ‹liflkin Geçici Hükümler

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 1 Ocak 1997 tarihinden önce teslim
al›nan meseleler, Bakanl›kça ele al›nacakt›r. Sözkonusu meseleler,
özel koflullar›n gerektirmesi halinde yeni kurulan  kurumlara ak-
tar›lacakt›r (Bakanl›k ifllemeleri tamamlanmam›fl olsa bile). 

13-2 Kaymakamlara ‹liflkin Geçici Hükümler
Kaymakamlar›n 1 Ocak 1997 tarihinde önce teslim ald›¤› mese-

leler, ilgili kaymakamlarca ele al›nacakt›r. Sözkonusu meseleler,
özel koflullar›n gerektirmesi halinde yeni kurulan kurumlara ak-
tar›lacakt›r (kaymakaml›k de¤erlendirmesinin tamamlanmam›fl ol-
mas›nda dahi). 

13-3 Avukat Sorumluluk Fonuna ‹liflkin Geçici Hükümler
Avukatlar›n hesaplar›na iliflkin 1 Aral›k 1975 tarihli yönetmelik

ve Avukat Sorumluluk Fonuna iliflkin 4. bölüm hükümleri, söz-
konusu fona son verilinceye kadar uygulanmaya devam edecektir. 

Avukat Sorumluluk Fonunun çal›flmalar› Bakanl›¤›n belir-
leyece¤i tarihten itibaren sona erecektir. Adalet Bakanl›¤› sona er-
menin ne flekilde gerçekleflece¤ine ve bunun etkilerine dair  ek
flartlar öngörebilir.

Avukat Meseleleri Denetleme Kurulu personeli, Avukat Sorum-
luluk Fonunun sekretaryas› olarak görev yapacakt›r.

Avukatlar›n banka hesaplar›na iliflkin 1 Aral›k 1975 tarihli
yönetmeli¤in 4. bölümünün 16. paragraf› iptal edilmifltir.
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BÖLÜM 14

SON HÜKÜMLER

14-1 Yürürlü¤e Girme

‹fl bu yönetmelik 1 Ocak 1997 tarihinde yürürlü¤e girer.

1 Ocak 1997 tarihinden itibaren afla¤›daki yönetmelikler iptal

edilecektir:

1. 21 Ekim 1927 tarihli Yönetmelik, No.3633,

2. 20 Kas›m 1992 tarihli Yönetmelik No.853,

3. 20 Kas›m 1992 tarihli Yönetmelik No.856,

4. 20 Kas›m 1992 tarihli Yönetmelik No.857,

5. 20 Kas›m 1992 tarihli Yönetmelik No.858,

6. 18 Aral›k 1992 tarihli Yönetmelik No.1091,

7. 10 Aral›k 1992 tarihli Yönetmelik No.1123,

8. 19 Eylül 1992 tarihli Yönetmelik No.896, ve

9. 27 Ocak 1995 tarihli Yönetmelik No.106.
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ÜCRETS‹Z ADL‹ YARDIM VE SONRAK‹
DE⁄‹fi‹KL‹KLERE ‹L‹fiK‹N 13 HAZ‹RAN 1980

TAR‹HL‹ 35 NOLU YASA1

Çeviren: Av. Serkan Cengiz
‹zmir Barosu Üyesi

BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM II: ADL‹ YARDIM ‹Ç‹N EKONOM‹K KOfiULLAR

BÖLÜM III: ÜCRETS‹Z HUKUK‹ DANIfiMA

BÖLÜM IV: ÜCRETS‹Z DAVA VEK‹LL‹⁄‹

BÖLÜM V: MAHKEME HARÇLARINDAN MUAF‹YET

BÖLÜM VI: TEMY‹ZE ‹L‹fiK‹N HÜKÜMLER



Bölüm I. Genel Hükümler

1. Adli Yard›m Hizmeti  Türleri

Bu yasa uyar›nca verilen adli yard›m hizmeti tamamen veya
k›smen devlet taraf›ndan karfl›lanmakta olup; ücretsiz hukuki da-
n›flma, ücretsiz avukatl›k ve mahkeme masraflar›ndan muafiyet
fleklinde baflvuruculara sunulmaktad›r (karfl›laflt›rma için bak›n›z
III., IV. ve V. bölümler). ‹flbu yasa hükümleri, bir cezan›n  verilme-
siyle veya verilen bir cezan›n infaz›yla ilgili davalar aç›s›ndan adli
yard›m›n uygun olup olmad›¤›na dair Adalet Bakanl›¤›n›n (6.K›s›m
uyar›nca) verece¤i kararlar do¤rultusunda uygulanacakt›r.

2. Kimler Adli Yard›m Hizmeti Sa¤layabilir?  Adli Yard›m Prog-
ram› Hakk›nda Avukatlar›n Bilgi Verme Yükümlülükleri

Ücretsiz hukuki dan›flma ve ücretsiz dava vekilli¤i hizmeti, ser-
best çal›flan bir avukat  veya bir kamu hukuku firmas› taraf›ndan
verilecektir.

Avukat, yukar›da belirtilen flekilde adli yard›m baflvurusu yap-
ma hakk›na sahip olduklar›nda, söz konusu olas›l›ktan (ücretsiz
adli yard›m baflvurusundan) müvekkilini haberdar etmek ve onu
bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Bakanl›k yay›nlayaca¤› yönetmelikler arac›l›¤›yla veya baz› öz-
gün davalarda söz konusu adli yard›m hizmetinin avukat olmayan
kifliler taraf›ndan verilmesine onay verebilir. 

Halihaz›rda verilmifl olan ücretsiz adli yard›mla ba¤lant›l› ola-
rak veya böylesi bir hukuki yard›m›n gerekli olup olmad›¤›n›n tes-
pit edilmesi amac›yla birtak›m uzmanlara baflvurulmas› halinde,
söz konusu uzmanlar›n masraflar› karfl›lanabilir.

3. Yard›m Ücreti 

440 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

1
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Bu yasa uyar›nca verilecek hizmetin ücretlendirilmesine iliflkin
kurallar Kral taraf›ndan belirlenir. 

Ücreti kamu fonlar› taraf›ndan ödenen bir ifl nedeniyle müvek-
kilden ek bir ücret talep edilemez veya al›namaz.   

4. Kimler Adli Yard›m Hizmetinden Yararlanma Hakk›na sahip-
tir?

Adli yard›m hizmeti gerçek kiflilere verilir. Birtak›m özel neden-
lerin gerektirmesi halinde flirketlere, derneklere, vak›flara veya tü-
zel kiflili¤i olmayan gruplara da verilebilir.

Adli yard›m bir avukat›n mesleki s›n›rlar› çerçevesinde yürüt-
mekte oldu¤u hukuksal faaliyetleri kapsamaktad›r. IV. bölümde
bahsedilen adli yard›m hizmeti - ücretsiz dava vekilli¤i-  Norveç
mahkemelerinde görülmekte olan veya Norveç idari yetkilileri ta-
raf›ndan ele al›nan davalar aç›s›ndan hüküm ifade eder.    

Ayr›ca birtak›m özel nedenlerin gerektirmesi halinde, yabanc›
bir mahkemede görülen veya yabanc› idari makamlarca ele al›nan
davalara iliflkin ortaya ç›kan adli masraflar›n tamamen veya k›s-
men karfl›lanmas›na karar verilebilir. 

5. Ücretsiz Adli Yard›m›n Geçmifle Etkili Olmas› 

Ücretsiz adli yard›m, adli yard›m için baflvuru yap›lan davan›n
sonuçlanmas›ndan sonra verilebilir. 

6. Yasan›n Kapsam› D›fl›ndaki Ücretsiz Adli Yard›m

Bakanl›k, bir kiflinin adli yard›m yasas›n›n kapsam› d›fl›nda ka-
lan harcamalar›n›n k›smen veya tamamen  karfl›lanmas›na karar
verebilir(adli yard›m alt›nda). 

Bakanl›k, özel ihtiyaç içinde olan birtak›m gruplar aç›s›ndan
baz› özel adli yard›m tedbirlerini yürürlü¤e koyabilir. 

7. Ek Hükümler

Bakanl›k iflbu yasan›n uygulanmas› ve eksikliklerinin giderilme-
si amac›yla özel birtak›m hükümler yay›nlayabilir.

Bölüm II. Adli Yard›m için Ekonomik Koflullar
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8. Gelir ve Sermaye S›n›rlar›

Ücretsiz adli yard›m hizmeti, ücretsiz hukuki dan›flma (bölüm
III), ücretsiz dava vekilli¤i (bölüm IV) veya yasal ücretlerden mu-
afiyet (bölüm V) bafll›klar› alt›nda belirtilen özel koflullar›n yerine
getirilmesi flart›yla, geliri veya sermayesi Bakanl›k taraf›ndan be-
lirlenen  s›n›rlar›n alt›nda olan herkese verilebilir.  

Birlikte yaflayan efller ve di¤erleri aç›s›ndan, ortak gelirlerinin
ve sermayelerinin toplam› üzerinden bir hesaplama yap›l›r. Birlik-
te yaflayan kiflilerin bir davada  has›m olmalar› veya çeflitli dava-
lar aç›s›ndan birtak›m makul nedenlerin ortaya ç›kmas› halinde,
sözkonusu kiflilerin  ekonomik durumlar› ba¤›ms›z olarak de¤er-
lendirilir.

Birden fazla kiflinin adli yard›ma birlikte baflvurmalar› veya
baflvurucu d›fl›ndaki kiflilerin istenilen adli yard›mdan yararlanma
aç›s›ndan baflvurucuya nazaran daha fazla korunmaya de¤er men-
faatlerinin olmas› halinde, gelirlere ve sermayelere dair toplam bir
de¤erlendirme yap›l›r.

9. Müvekkilin Katk›s›

Bu yasa uyar›nca yap›lacak adli yard›m aç›s›ndan müvekkille-
rin katk› sunmas› kararlaflt›r›labilir. Müvekkil taraf›ndan yap›lacak
katk›n›n tutar› Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenecektir.

10. Ekonomik S›n›rlara ‹liflkin ‹stisnalar

‹lçe kaymakam› –veya k›s›m 22, alt k›s›m 1, paragraf 1’de be-
lirtilen davalar aç›s›ndan Ulusal Sigorta Teftifl Kurulu-  birtak›m
özel nedenlerin gerektirmesi halinde, gelir veya sermayeye iliflkin
s›n›rlar afl›lm›fl olsa dahi, ücretsiz adli yard›m hizmeti verilmesine
karar verebilir.

‹lçe kaymakam› birtak›m özel nedenlerin  gerektirmesi halinde
(9. k›s›m uyar›nca) müvekkil taraf›ndan sa¤lanmas› gereken katk›-
dan tamamen veya k›smen feragat edilmesine onay verebilir.

11. Kamu Masraflar›n›n Karfl›lanmas›

Bu yasa uyar›nca sa¤lanan adli yard›m hizmeti nedeniyle bafl-
vurucunun ekonomik durumunun esasl› bir flekilde geliflmesi ha-
linde, sözkonusu adli yard›m masraflar›n›n baflvurucu taraf›ndan
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karfl›lanmas› istenebilir. Masraflar›n geri ödenip ödenmemesine ve
miktar›na kaymakam taraf›ndan karar verilecektir.

Bölüm III. Ücretsiz Hukuki Dan›flma 

12. Hükümlerin Kapsam›

Adli yard›m, mahkemeler taraf›ndan görülen davalar d›fl›ndaki
davalar aç›s›ndan, hukuksal dan›flmanl›k verme veya (27. k›s›m 3.
paragraf uyar›nca) mahkeme masraflar›n›n ve harçlar›n›n ödenme-
sinden muaf tutma fleklinde sa¤lanabilir. Bununla ba¤lant›l› olarak
Uzlaflma Kurulu taraf›ndan ele al›nan davalar -yarg›ya intikal etmifl
olanlar hariç- kamusal vasiyetname davalar›, k›ymet takdirleri, 16.
k›sm›n kapsam›na girmeyen tahkim davalar› mahkemelerce görü-
len davalar d›fl›ndaki davalar olarak de¤erlendirilebilir.    

13. Ücretsiz Hukuki Dan›flman›n fiartlar›

Yabanc›lar, baz› davalarda, 24 Haziran 1988 tarihli Yabanc›la-
r›n Norveç Krall›¤›na Girifline ve Norveç’te Kal›fllar›na dair 64 nolu
Yasan›n 34. k›sm›nda belirtilen davalar gibi, ekonomik teste tâbi
tutulmaks›z›n ücretsiz hukuki dan›flma hizmetinden yararlanma
hakk›na sahiptirler. 

18. k›sm›n 1. paragraf› kapsam›na giren davalar ile sosyal gü-
venlik ve emekli maafl›na iliflkin davalarda, 8. k›s›mda (karfl›laflt›r-
ma için bak›n›z, 10. k›s›m hükümleri) belirtilen ekonomik koflulla-
r› tafl›yan herkese, sözkonusu hukuki dan›flman›n gerekli olmas›
ve kamu hazinesinin bu tür bir yard›ma izin vermesi kofluluyla,
ücretsiz hukuki dan›flma hizmeti verilebilir.   

Yukar›da birinci paragrafta belirtilen davalar d›fl›ndaki davalar
için –kural olarak-  ücretsiz hukuki dan›flmanl›k yard›m› verilmez.
Baflvurucuya,  sözkonusu meselenin flahsiyeti  ve ekonomik esen-
li¤i aç›s›ndan oldukça önemli olmas› ve topyekûn de¤erlendirme
sonucunda bu tür bir yard›m›n masraflar›n›n kamu hazinesi tara-
f›ndan karfl›lanmas›n›n makul olmas› ve  baflvurucunun gerekli
ekonomik koflullar› tafl›mas› halinde, ücretsiz hukuki dan›flmanl›k
yard›m› hizmeti  verilebilir.      

14. Ücretsiz Hukuki Dan›flma Baflvurusunda Karar Kimin  Tara-
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f›ndan  Verilir?

Avukat Seçimi

Ücretsiz hukuki dan›flmanl›k hizmeti baflvurular›na iliflkin karar-
lar ilçe kaymakamlar› taraf›ndan verilir.

Baflvuru konusunun, 13. k›sm›n 1. paragraf›nda belirtilen dava-
lar›n kapsam›na girmesi, söz konusu yard›ma iliflkin tahmini süre-
nin 10 saati aflmayacak olmas› ve yard›m›n 15. k›sm›n 1. paragra-
f› kapsam›nda olmas› halinde, avukat›n kendi inisiyatifiyle ücret-
siz hukuki dan›flmanl›k yard›m› verebilir.

Baflvurucu normal koflullarda, ikâmetgah›n›n bulundu¤u veya
geçici olarak kald›¤› yerde faaliyet gösteren bir avukat› seçmek zo-
rundad›r (avukat baflvurucunun bulundu¤u yerden fazla uzakta ol-
mamal›d›r). Kendi bürosunun  baflvurucunun bulundu¤u yere
uzakl›¤› aç›s›ndan  birtak›m kuflkular› olan avukat, söz konusu
uzakl›¤›n 15. k›s›m uyar›nca kendisine yap›lacak ücretlendirmeyi
etkileyecek olmas› halinde, meseleyi ilçe kaymakam›na tafl›yabilir.
Böyle bir durumda meselenin yard›m verilmeden önce kaymakam
önüne getirilmesi gerekmektedir.

15. Ücretsiz Hukuksal Dan›flma Neleri Kapsar?

Ücretsiz hukuki dan›flmanl›k yard›m›, avukat taraf›ndan belirli
bir meseleyle ilgili olarak verilen dan›flmanl›k ve yard›m hizmetin-
den ibarettir.

‹lçe kaymakam› baflvurucunun söz konusu hukuksal dan›flman-
l›ktan kaynaklanan  masraflar›n›, zorunlu ve esasl› olmas› kofluluy-
la, tamamen veya k›smen karfl›layabilir.   

Baz› özel baflvurularda, ücretsiz hukuki dan›flmanl›kla ba¤lan-
t›l› olarak, birtak›m uzmanlar›n yard›m›na baflvurulmas›na onay
verilebilir veya bu tür bir uzman yard›m›n›n gerekli olup olmad›¤›-
na karar verilebilir. Söz konusu onay›n verilmesi s›ras›nda baflvu-
rucunun sorununun çözüme ulaflt›r›lmas› temelinde bir de¤erlen-
dirme yap›lacakt›r.  

Baz› özel baflvurularda, sorunun kayna¤›n› oluflturabilecek olan
meselenin genel mahiyette olmas› halinde, baflvurucuya verilen hu-
kuki dan›flmanl›¤›n, konuyla ilgili yetkililerin dikkatinin meseleye
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çekilmesi ve söz konusu yasal durumun/idari prati¤in de¤ifltirilme-
si ve gelifltirilmesine iliflkin öneriler sunulmas› faaliyetlerini kapsa-
mas›na ilçe kaymakam› taraf›ndan onay verilebilir. 

Bu k›s›m uyar›nca verilecek olan ücretler ilçe kaymakam› tara-
f›ndan belirlenecektir.

Bölüm IV. Ücretsiz Dava Vekilli¤i  

16. Hükümlerin Kapsam› 

Normal mahkemelerde (uzlaflt›rma kurulu istisna olmak üzere),
uzmanl›k mahkemelerinde ve belirli idari birimlerde ele al›nan da-
valar aç›s›ndan dava vekilli¤i veya mahkeme masraflar›ndan mu-
afiyet fleklinde hukuki yard›m verilmektedir (karfl›laflt›rma için ba-
k›n›z bölüm V). Uzmanl›k mahkemeleriyle kastedilen 5 A¤ustos
1915 tarihli, 5 no’lu Yasan›n 2. k›sm›nda belirtilen Sulh Mahkeme-
leri, Kira Mahkemeleri ve ‹fl Mahkemeleridir.  Geniflletilmifl tahkim
davalar› aç›s›ndan baz› istisnai hallerde ücretsiz adli yard›m veri-
lebilir. 

17. ‹lçe Kaymakam›n›n Mahkemelerde Görülecek Davalar Aç›-
s›ndan Ücretsiz Dava Vekili Tayin Etme Yetkisi            

Ücretsiz dava vekilli¤i yard›m› baflvurular›n›n de¤erlendirilme-
si, 18., 19. ve 20. k›s›mlar aksi yönde hüküm ifade etmedi¤i süre-
ce, ilçe kaymakamlar› taraf›ndan yap›l›r.

Baflvurucunun 8. k›s›mda belirtilen ekonomik koflullar› tafl›ma-
s› (bak›n›z karfl›laflt›rma için, 10. k›s›m) ve davaya iliflkin yap›lan
top yekûn bir de¤erlendirme sonucunda bu tür bir ifllemin gerek-
li görülmesi halinde, ilgili kaymakam ücretsiz dava vekili tayinine
karar verir. Bu tür bir de¤erlendirme s›ras›nda davan›n do¤as›na,
söz konusu davan›n baflvurucunun kiflisel ve ekonomik esenli¤i
aç›s›ndan tafl›d›¤› öneme, baflvurucunun davay› kazanma ihtimali-
ne ve davan›n içerdi¤i her türlü prensip meselelerine özel önem
verilmelidir. 

‹lçe kaymakam›, 8. k›s›mda belirtilen davalar aç›s›ndan, söz ko-
nusu davalar mahkeme önüne getirilmeden önce ücretsiz dava ve-
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killi¤i hakk›nda bir karar verebilir. 

18. k›s›m ve 22. k›sm›n 1. ve 2. paragraflar› uyar›nca, ücretsiz
dava vekili baflvurusu hakk›nda karar verme yetkisi kendilerine b›-
rak›lan mahkeme veya idari makamlar, birtak›m özel gerekçelerin
mevcut olmas› halinde, söz konusu karar› ilçe kaymakam›na b›ra-
kabilir.

‹lçe kaymakam›, üçüncü ve dördüncü paragraflar›n hükümleri
uyar›nca, ücretsiz dava vekili temin edilmesine iliflkin karar›n› 18.
k›s›m ve 22. k›sm›n 1. ve 2. paragraflar›nda belirtilen koflullara da-
yand›racakt›r. 

18. Mahkemenin Ekonomik Test Uyar›nca Ücretsiz Dava Vekili
Tayin Etme Yetkisi       

Davay› ele alan mahkeme, davac›n›n 8. k›s›mda belirtilen eko-
nomik koflullar› tafl›mas› halinde afla¤›daki davalarda ücretsiz da-
va vekili baflvurusu hakk›nda karar verebilir:

1. Evlilik veya aile hukukuna iliflkin davalar ile icra mahkeme-
leri taraf›ndan ele al›nan davalarda taraflardan biri veya her ikisi
için (31 May›s 1918 tarihli evlili¤in kurulmas›na ve feshedilmesine
iliflkin 2 nolu Yasadan kaynaklanan davalar,  20 May›s 1927 Ta-
rihli Efller Aras›ndaki Mülkiyet ‹liflkilerine Dair 1 nolu Yasa kapsa-
m›na giren davalar, 21 fiubat 1930 Tarihli Gayrimenkul Meseleleri
Yasas›n›n 2. k›sm› kapsam›na giren davalar veya Çocuk Yasas›
kapsam›na giren davalar);

2. Kiflisel kay›plar veya destekten yoksun kalma nedeniyle aç›-
lan tazminat davalar›nda davac› ve daval› için;   

3. 16 Haziran 1939 Tarihli Ev Kiralar› Hakk›ndaki 6 nolu Yasa-
dan kaynaklanan davalarda, kirac›lar için;   

4. 4 fiubat 1977 Tarihli Çal›flanlar›n Korunmas›na ‹liflkin 4 No-
lu Yasan›n 61-66 k›s›mlar› uyar›nca aç›lan davalarda, iflçiler için; 

mahkeme, bir avukat yard›m›n›n gereklili¤ine kanaat getirmesi
ve yetkililer taraf›ndan ücretsiz adli yard›m sa¤lanmas›n›n makul
bulunmas› halinde, ücretsiz dava vekili tayin edilmesine karar ve-
rir.   
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19. Mahkemenin Ekonomik Test Uygulamaks›z›n  Ücretsiz Da-
va Vekili Tayin Etme Yetkisi  

Yetkili mahkeme afla¤›daki durumlarda ekonomik durum testi-
ne baflvurmaks›z›n, kendi inisiyatifi ile ücretsiz dava vekili görev-
lendirmesi yapacakt›r:

1. 19 Mart 1965 tarihli ve 2 nolu Kiflisel ‹nanç Nedeniyle Aske-
ri Hizmetten Muaf Tutulma Yasas›yla ba¤lant›l› olarak askerlik hiz-
meti yapmakla yükümlü olan kifliler için;

2. 13 A¤ustos tarihli ve 6 nolu Yasan›n 53. bölümü (hukuk da-
valar›ndaki yarg› süreciyle ilgili) uyar›nca, zorunlu idari müdaha-
leyle ba¤lant›l› olarak birtak›m tedbirlere maruz kalan kifliler için;

3. Yarg›lamaya iliflkin ifllemlerin Kamu ‹daresi Norveç Meclis
Ombudsman› taraf›ndan tavsiye edildi¤i davalarda taraf olan özel
hukuk kiflileri için;

4. 24 Haziran 1988 tarihli Yabanc›lar›n Norveç Krall›¤›na Girifli-
ne ve Norveç’te Kal›fllar›na dair 64 nolu Yasan›n 42. k›sm›n›n 1.
paragraf› kapsam›na giren davalardaki yabanc›lar için. 

20. Kendi Meselelerini Yürütemedi¤i ‹lan Edilen Kiflilerin Dava-
lar› Aç›s›ndan Ücretsiz Dava Vekili

Vesayet Mahkemesinin gerekli görmesi halinde, kendi kiflisel
ifllerini yürütemeyen kiflilerin duyurulmas›yla ilgili 25 Kas›m 1898
tarihli Yasa uyar›nca görülen davalarda, hakk›nda dilekçe verilen
(kendi ifllerini yürütememesi nedeniyle duyuru yap›lmas›na iliflkin)
kifliler için veya kendisi hakk›nda verilen vesayet karar›n›n iptal
edilmesini isteyen kifliler için kendi inisiyatifi ile ücretsiz dava ve-
kili tayin eder. Haklar›nda dilekçe verilen (kendi ifllerini yürüteme-
meleri nedeniyle haklar›nda duyuru yap›lmas› istenen kifliler) ve-
ya yetersizli¤i halihaz›rda ilan edilmifl olan kiflilerin 8. k›s›mda be-
lirtilen ekonomik koflullar› yerine getirmemeleri halinde dahi üc-
retsiz dava vekili görevlendirmesi yap›labilir.

Kiflisel ifllerini yürütemeyen kiflilerin haklar›nda duyuru yap›l-
mas›na iliflkin yasan›n 15. ve 34. k›s›mlar› uyar›nca yap›lan temyiz
baflvurular›nda, mahkeme ekonomik uygunluk testine baflvurmak-
s›z›n kendi inisiyatifi ile davan›n taraflar› için ücretsiz dava vekili
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tayin edebilir.

21. Evlilik ve Aile Davalar›nda Duruflmalara Kat›lmayan San›k-
lara Dava Vekili Atanmas›   

Mahkeme, 18. k›sm›n 1. paragraf›n›n 1. fl›kk› kapsam›ndaki ev-
lilik ve aile davalar›nda, gerekli görmesi halinde, ana duruflmaya
kat›lmayan san›k taraf için kendi inisiyatifi ile ücretsiz dava vekili
tayin eder. Söz konusu kiflinin, 8. k›s›mda belirtilen ekonomik ko-
flullar› tafl›mamas› halinde dahi avukat görevlendirmesi yap›labilir.
Buna karfl›n ücretsiz dava vekili yard›m› alan kifli, tayin edilen da-
va vekili ile ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kan kamu masraflar›n› karfl›-
lamak zorundad›r.

22. Belirli ‹dari Birimler Aç›s›ndan Ücretsiz Dava Vekili 

Yetkili idari birimler afla¤›da belirtilen hallerde kendi inisiyatif-
leri ile ücretsiz dava vekili tayin edilebilirler:

1. Ulusal Sigorta Teftifl Kuruluna yap›lacak temyiz baflvurular›
hakk›ndaki 16 Aral›k 1966 tarihli, 9 no’lu Yasa uyar›nca, söz konu-
su Kurula yap›lan temyiz baflvurular›yla ba¤lant›l› olarak dava ve-
kili tayin edilebilir (baflvurucular›n 8. k›s›mda belirtilen ekonomik
koflullar› tafl›malar› flart›yla).

2. Ulusal Sigorta hakk›ndaki 17 Haziran 1966 tarihli, 12 no’lu
Yasan›n 14. k›sm›n›n, 3. alt k›sm›n›n, 7. bendi uyar›nca Ulusal Si-
gorta ‹daresine yap›lacak temyiz baflvurular›yla ba¤lant›l› olarak
ücretsiz dava vekili tayin edilebilir (baflvurucular›n 8. K›sm›nda be-
lirtilen ekonomik koflullar› tafl›malar› flart›yla).

Yetkili idari kurumlar›n avukat yard›m›n› gereksiz görmeleri ve-
ya söz konusu davayla ilgili olarak ücretsiz adli yard›m sa¤lanma-
s›n›n makul olmad›¤›na karar vermeleri halinde, birinci paragrafta
belirtilen ücretsiz dava vekili görevlendirmesi yap›lmaz.    

Yetkili kurul veya kaymakam ekonomik test uygulamas›na bafl-
vurmaks›z›n afla¤›daki hallerde kendi inisiyatifleri ile ücretsiz dava
vekili görevlendirmesi yapacaklard›r:

1. ‹çkiden Uzak Durma Komitesi ve Alkol, Di¤er Sarhofl Edici
Maddeler ve Yat›flt›r›c›lar›n Kullan›lmas›n›n Önlenmesine Dair Ted-
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birler  hakk›ndaki 26 fiubat 1932 tarihli, 1 no’lu Yasan›n 8. k›sm›
uyar›nca, geniflletilmifl ‹çkiden Uzak Durma  Komitesi önündeki
davalar için ücretsiz dava vekili tayin edilir.   

2. Çocuklar›n Esenli¤i hakk›ndaki 17 Temmuz 1953 tarihli Ya-
san›n 5. k›sm› uyar›nca geniflletilmifl Belediye Çocuk Refah› Kuru-
lu taraf›ndan ele al›nan davalar ile bu Kurul taraf›ndan 5. k›s›m
uyar›nca al›nan kararlara karfl› ilçe kaymakam› nezdinde yap›lan
temyiz baflvurular› için ücretsiz dava vekili tayin edilir.  

3. Zihin sa¤l›¤› hakk›ndaki 28 Nisan 1961 tarihli, 2 no’lu Yasa
uyar›nca Teftifl Kurulu taraf›ndan ele al›nan davalar aç›s›ndan üc-
retsiz dava vekil tayin edilir.  

23. Bir Dava Vekili Tayini  

Yetkili mahkeme veya idari kurum, ücretsiz dava vekili atanma-
s›na dair kurallar uyar›nca davac› için bir dava vekili atayacakt›r.
Tahkim davalar›nda ise ilçe kaymakam› taraf›ndan atama yap›l›r.

Davac›n›n dava vekili atanmas›na iliflkin iste¤inin kesin olmas›
gerekmektedir. Baflvurucunun  mahkeme önüne getirilen davayla
ba¤lant›l› olarak, ikâmet etti¤i veya geçici olarak sakin oldu¤u yer-
de bürosu olmayan bir avukat seçmifl olmas› halinde, birtak›m
masraflar (zorunlu olmas›na ra¤men, seçimin do¤as› aç›s›ndan
ola¤anüstü olmas› nedeniyle) kamu kaynaklar›nca karfl›lanmaya-
cakt›r.   

Davay› ele alan mahkeme veya idari kurum, söz konusu dava
vekilinin ve görüflüne baflvurulan uzman veya uzmanlar›n ücretle-
rini tayin edecektir.

24. Ücretsiz Dava Vekilli¤i Neleri Kapsar? 

Ücretsiz dava vekilli¤i söz konusu dava vekilinin ücretinin ta-
mam›n› veya belirli bir k›sm›n› karfl›lar. Ek olarak, bölüm V’ de ön-
görülen mahkeme masraflar›ndan ve ücretlerinden muaf tutulma
hakk›ndaki hükümlere uygun olarak dava ile ba¤lant›l› olan ücret
ve di¤er ek masraflar da görevlendirme kapsam›ndad›r. Davay› ele
alan mahkeme, ücretsiz dava vekili atanmas›n›n bir baflka mahke-
me önünde görülmekte olan davay› kapsay›p kapsamayaca¤› hu-
susunda karar verecektir.  
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‹lçe kaymakam› veya Ulusal Sigorta ‹nceleme Kurulu/Ulusal Si-
gorta ‹daresi 22. k›sm›n 1. paragraf›n›n, 1. ve 2. bentleri uyar›nca,
k›smen veya  tamamen adli yard›m kapsam›nda olan bir davayla
ilgili olarak esasl› ve zorunlu masraflara onay verebilirler. Ayn›
yaklafl›m mahkeme taraf›ndan görevlendirilmemifl olan davac›
taraf›n uzmanlar›n›n masraflar› aç›s›ndan da geçerlidir. Hukuk
Davalar›nda Adli Prosedür ile ba¤lant›l› 13 A¤ustos 1915 tarihli 6
nolu Yasan›n, 155. k›sm›n›n 1. paragraf› (karfl›laflt›rma için bak›n›z,
k›s›m 199) veya  Delil Temin Etmede ‹skandinav Yükümlülü¤ü ile
ba¤lant›l› 21 Mart 1975 tarihli ve 9 nolu Yasan›n 8. k›sm› uyar›n-
ca, davac› aç›s›ndan geniflletilmifl bir yükümlülü¤ün tesis edilmifl
olmas› halinde, davac›n›n seyahat, yemek ve kal›fl masraflar›
davac›n›n avukat› taraf›ndan  karfl›lanacakt›r. 

‹lçe kaymakam›na yap›lacak özel baflvurular ile yarg›lamaya
daval› s›fat›yla dahil olan kiflinin masraflar›n›n ödenmesi sa¤-
lanabilir.

Baz› özel baflvurularda baflvurucuya verilen ücretsiz dava vekil-
li¤i yard›m›n›n, yetkililerin dikkatinin davan›n nedenini oluflturan
genel meseleye çekilmesine ve söz konusu yasal durumun/idari
prati¤in de¤ifltirilmesine, gelifltirilmesine iliflkin öneriler sunulmas›
faaliyetlerini kapsamas›na ilçe kaymakam› taraf›ndan onay vere-
bilir.    

25. Hazine Masraflar›

Ücretsiz dava vekili adli yard›m›ndan yararlanan davac›n›n,
davas›n› kazanmas› halinde,  Hukuk Davalar› Adli Usul Yasas›n›n
13. bölümü uyar›nca, ücretsiz adli yard›m masraflar› hakk›nda
davac› lehine karar verilir. 

Davan›n, hazine taraf›ndan herhangi bir masraf talep edilmek-
sizin mahkeme d›fl›nda sonuçland›r›lmas›na dair (ücretsiz adli yar-
d›m alan) davac›dan bir baflvuru gelmesi ve böyle bir karar›n veril-
mesine neden olacak gerekçelerin bulunmas› halinde, Mahkeme
baflvuruyu kabul edebilir. Mahkeme birtak›m özel koflullar›n
zorunlu k›lmas› halinde, karar› ilçe kaymakam›na b›rakabilir.
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Bölüm V. Mahkeme Harçlar›ndan Muafiyet

26. Mahkeme Harçlar›ndan Muafiyet Neleri Kapsamaktad›r?    

Mahkeme harçlar›ndan muafiyet, 17 Aral›k 1982 tarihli ve 86
nolu Mahkeme Masraflar› Yasas›, 21 Temmuz 1916 tarihli ve 2 nolu
Tan›k ve Bilirkifli ve Di¤erlerinin Ücretleri Hakk›ndaki  Yasa ve Tah-
kim ve Ceza Davalar›ndan yap›lacak al›nt›larla ba¤lant›l› 14 A¤us-
tos 1918 tarihli 2 nolu Yasa  uyar›nca, söz konusu adli yard›m›n
uygulanaca¤› dava usulüne ait harçlar› ve ek masraflar› kapsar .

Bakanl›k, mahkeme harçlar› ve ek masraflardan muafiyet hak-
k›nda özel birtak›m yönetmelikler yay›nlayabilir (hangileri için ad-
li yard›m›n verilece¤i hususunda).

27. Muafiyet Koflullar›     

Mahkeme harçlar›ndan muafiyet, ücretsiz dava vekili adli yar-
d›m›n›n bir parças› olarak ve (bu tür yard›m›n verilmesinde geçer-
li olan kurallar çerçevesinde) 24. k›s›m hükümlerine uygun olarak
sa¤lanabilir.

Ücretsiz dava vekili adli yard›m›ndan yararlanma hakk›na sahip
olmayan bir kifli, 8. k›s›mda belirtilen ekonomik koflullar› tafl›mas›
flart›yla mahkeme harçlar›ndan muaf tutulabilir (karfl›laflt›rma için
bak›n›z k›s›m 10). Bu tür bir yard›m, söz konusu davayla ba¤lan-
t›l› olarak ücretsiz dava vekili yard›m› konusunda yetki sahibi olan
makamlarca verilebilir.

Ücretsiz dava vekiline iliflkin III. bölüm kapsam›ndaki veraset
davalar›nda, veraset mahkemeleri, 8. k›s›mda belirtilen ekonomik
koflullar›n tafl›nmas› flart›yla baflvurucuyu mahkeme harçlar›ndan
muaf tutabilir. Aksi hallerde, mahkeme harçlar›ndan muaf tutulma
karar›  ilçe kaymakam› taraf›ndan verilecektir.   

Hazine taraf›ndan bu tür bir adli yard›m sa¤lanmas›n›n makul
olmamas› halinde, mahkeme harçlar›ndan muaf tutulma bafl-
vurusu reddedilebilir.

Bölüm VI. Temyize ‹liflkin Hükümler    

28. ‹tiraz 
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K›s›m 28 a’da belirtilen kararlar istisna olmak üzere, bu yasa
uyar›nca verilen kararlara Kamu Yönetimi Yasas›n›n hükümlerine
uygun olarak Bakanl›k nezdinde itiraz edilebilir. Hukuk mah-
kemeleri ve Ulusal Sigorta Kurulu taraf›ndan ele al›nan davalar
aç›s›ndan Kamu Yönetimi Yasas›n›n hangi kapsamda uy-
gulanaca¤›na Bakanl›k taraf›ndan karar verilecektir. 

Bu yasa uyar›nca Bakanl›k taraf›ndan verilen kararlara itiraz
edilemez.

28 a.

Bir mahkeme taraf›ndan dava vekili ve bilirkifli ücretleri hakk›n-
da 23. k›sm›n, 3. paragraf›na uygun olarak verilen kararlara bir üst
mahkeme nezdinde itiraz edilebilir.
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Bölüm 1.  Baronun Amaçlar› ve Yap›s›
1.1  Baronun Amaçlar› 
Baronun amaçlar›:
• Adaleti ve hukukun üstünlü¤ünü gelifltirmek;
• Mesle¤in yüksek standartlarda icras›n› sa¤layarak, ba¤›ms›z-
l›¤›n› temin etmek;
• Üst  düzeyde bir meslek ahlak›n› tesis etmek;
• Üyelerinin menfaatlerini korumak ve üyeler aras›nda iyi bir
iflbirli¤i sa¤lamakt›r.
1.2 Baro Merkezi
Baro merkezi ve bürolar› Norveç’in Oslo kentindedir.
1.3 Baro Organlar›
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Çal›flma Komitesi
• Seçim Komitesi
• Bölgesel Toplant›lar
• Bölgesel  Yönetim Kurullar›
• Sekreterlik
• ‹htisas Gruplar›
• Disiplin Komiteleri

NORVEÇ BAROSU ‹ÇTÜZÜ⁄Ü

En son 14 Haziran 2000 tarihinde de¤ifltirilmifltir.

Çeviren: Av. Serkan Cengiz
‹zmir Barosu Üyesi
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Bölüm 2. Üyelik fiartlar›

2.1 Üyelik

Hukuk mesle¤ini icra eden aktif Baro üyeleri, faaliyetleriyle
ba¤lant›l› olarak Denetim Kuruluna bir güvence verirler; ayn› flekil-
de yard›mc› avukatlar aç›s›ndan da bu tür bir güvence verilir. Nor-
veç’te avukatl›k yapma hakk›na sahip olan  yabanc› avukatlar da
Baroya kabul edilebilirler. 

Denetim Kuruluna teminat vermeyen üyeler pasif avukat olarak
kabul edilirler.

2.2 Üyelik Baflvurusu

Yaz›l› üyelik baflvurusu, yönetmelikte belirtilen flekilde doldu-
rularak Sekreterli¤e verilir. 

Sekreterlik taraf›ndan baflvurunun kabul edilip edilmeyece¤i
hususunda karar verilir. Baflvurunun reddedilmesi halinde Yöne-
tim Kurulu nezdinde karara itiraz edilebilir (bölüm 7.1).

Üye, mesle¤ini yo¤unlukla icra edece¤i yer Bölge Barosuna
kaydedilir. Daimi bir büroda mesleki faaliyette bulunmayan avu-
katlar, ikamet ettikleri Bölge Barosunun üyesi olurlar. Üyelik böl-
gesine iliflkin bir belirsizli¤in sözkonusu olmas› halinde, Sekreter-
lik taraf›ndan ilgili Bölge Barosu tespit edilir. Bu karara Yönetim
Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.

Bürosunu bir bölgeden di¤er bir bölgeye tafl›yan üye sözkonu-
su tafl›nma konusunda  Sekreterli¤i  bilgilendirir.

Sekreterlik, üyelik konumundaki de¤ifliklikler hakk›nda bölge-
leri bilgilendirir.

2.3 Üyelikten Çekilme

‹stifalar yaz›l› olarak Sekreterlik’ya bildirilir .

Mesleki ruhsatnameleri geri al›nan üyelerin isimleri Baro levha-
s›ndan silinir. Üyenin karar›n icras›n›n durdurulmas› istemiyle silin-
me ifllemine itiraz etmesi halinde, sözkonusu avukat›n ismi, üye-
li¤in ask›ya al›nmas› meselesi hususunda nihai karar verilinceye
de¤in levhadan silinmez.  
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Yönetim Kurulu, bir üyenin ruhsatnamesinin ask›ya al›nmas›n›n
gerekli oldu¤u durumlarda, sözkonusu üyenin ad›n›n Baro levha-
s›ndan silinip silinmeyece¤i hususunda karar verir.

Ruhsatnamesinin geri al›nmas›ndan sonra yeniden ruhsatname
alma hakk›n› kazanan avukat, bölüm 2.2 hükümleri uyar›nca, üye-
lik için yeniden baflvuru yapmak zorundad›r. Bu hüküm de¤iflik se-
beplerle levhadan ismi silinen ve yeniden üye olarak kabul edil-
me iste¤inde olan  di¤er avukatlar aç›s›ndan da geçerlidir. Yöne-
tim Kurulu, üyelik levhas›ndan silinen avukatlar›n baflvurular›n›n
kabul edilmesi hususunda birtak›m standartlar belirleyebilir.

2.4 Üyelik fiartlar›    

Baroya kabul edilen her üye, içtüzükte belirtilen hükümleri ya-
z›l› olarak kabul etmek ve Genel Kurul taraf›ndan bölüm 3.3/alt
bölüm hükümleri uyar›nca al›nan kararlar da dahil olmak üzere,
Baro organlar›n›n içtüzü¤e dayanarak alm›fl olduklar› kararlara uy-
mak zorundad›r.

Norveç Barosu üyeli¤i, bafll›kl› kâ¤›tlarda ve mesle¤in tabiat›-
na uygun di¤er çal›flmalarda ilgili avukat isminin yan›na yaz›larak
belirtilir. Bafll›klar, ad› geçen tüm avukatlar›n Norveç Barosu üye-
si olmas› halinde, ortak bir isim içerebilir.

Aktif üyeler, Baro organlar›na veya daimi/süreli komitelere se-
çilebilirler. Daha önce böyle bir görevde bulunmam›fl bir üyenin
di¤er üyeler taraf›ndan aday gösterilmesi halinde, sözkonusu üye
adayl›¤› kabul etmek zorundad›r.

Pasif üyeler, Genel Kurula, Yönetim Kuruluna, Bölge Yönetim
Kurullar›na üye veya yard›mc› üye olarak seçilemeyebilirler. Aktif
üyelerin adayl›¤› hususundaki kurallar pasif üyelerin adayl›¤› hu-
susunda da aynen uygulan›r.

Pasif üyeler oy verme hakk›na sahip de¤ildirler ve bölüm 3.1
hükümleri uyar›nca toplam üye say›s›na dahil edilmezler.

Bölüm 3. Genel Kurul
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3.1 Genel Kurulun Oluflumu

Genel Kurul;

a) Bölgen Baflkanlar›ndan,

b) Yard›mc› avukatlar grubunun iki temsilcisinden,

c) Bölüm 8.2’de belirtilen ihtisas gruplar›n›n birer temsilcisin-
den,

d) 200 ile 400 aras›nda üyeye sahip bölgelerden bir temsilci,
sonraki her 400 üye için ek 1 temsilciden,

oluflmaktad›r.

Genel Kurul üyeleri ve iki yard›mc› üye 30 May›s tarihinden
bafllay›p iki y›l sonraki 30 Nisan’a kadar görev yapmak üzere se-
çilirler. (a) ve (d) bentlerinde belirtilen temsilciler ve  yard›mc›lar
Bölgeler taraf›ndan; (b) ve (c) bentlerinde belirtilen temsilciler ve
yard›mc›lar  Grup Yönetim Kurullar› taraf›ndan veya gruplara özgü,
ayr› içtüzük uyar›nca seçilirler. Seçimler, seçilen temsilcinin göre-
ve bafllayaca¤› y›l›n 15 Ocak - 30 Mart tarihleri aras›nda yap›l›r.
Sekreterlik, seçimler hususunda  derhal bilgilendirilir.

Genel Kurul üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir temsilcinin Yönetim
Kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, sözkonusu temsilci Genel
Kurul üyeli¤inden çekilir ve yard›mc› üye onun yerini al›r.

3.2 Genel Kurul Toplant›lar›        

Genel Kurul her y›l iki ola¤an toplant› yapar.

‹lkbahar toplant›s› y›l›n ikinci çeyre¤inde, sonbahar toplant›s›
ise y›l›n dördüncü çeyre¤inde düzenlenir.

Yönetim Kurulu toplant› yerini ve zaman›n› tespit eder. Sonba-
har toplant›s› 1 günden daha uzun sürmemeli ve Oslo’da düzen-
lenmelidir.  

Genel Kurulun ola¤an toplant›lar› gündemle beraber en az 3
hafta öncesinden Yönetim Kurulu taraf›ndan ilan edilir. Seçimli Ge-
nel Kurul toplant›lar›nda Seçim Komitesinin önerileri gündeme da-
hil edilir.

Genel Kurul toplant›lar› Baro Baflkan› taraf›ndan yönetilir. Ge-
nel Kurul toplant› yeter say›s›n›n oluflmas› için temsilcilerin
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2/3’nün huzurda bulunmas› gerekir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro
Genel Sekreteri ve Baro Denetçisi, Genel Kurula kat›lma ve söz al-
ma hakk›na sahip olmalar›na ra¤men, oy hakk›na sahip de¤ildir-
ler. 

Bölüm 15.1 hükümleri uyar›nca yap›lacak içtüzük de¤ifliklikleri
ve bölüm 3.3/ son alt bölüm ve bölüm 12.1 hükümleri uyar›nca al›-
nacak kararlar haricinde, tüm meseleler hakk›nda basit ço¤unluk-
la karar al›n›r. Baro Baflkan› eflitlik halinde karar oyuna (baflkan-
l›k oyu) sahiptir.

Yönetim Kurulu’nun karar vermesi veya en az›ndan temsilcile-
rin yar›s›n›n böyle bir talepte bulunmas› halinde ola¤anüstü genel
kurul toplant›lar› düzenlenir. Yönetim Kurulu, ola¤anüstü toplant›-
n›n zaman›n› ve yerini tespit eder ve toplant›y› ilan eder. Yönetim
Kurulu, bölüm 3.3/ birinci alt bölüm, 10.bent hükümleri uyar›nca
önergeler için belirli bir zaman s›n›rlamas›na gidebilir.

3.3 Genel Kurulun Görevleri

Genel Kurulun görevleri flunlard›r:

1. Baronun faaliyetleri aç›s›ndan temel prensipleri tespit etmek.

2. ‹çtüzük, mesle¤in iyi yürütülmesine iliflkin kurallar, disiplin
kurallar›, Baro bütçesine iliflkin içtüzük hakk›ndaki de¤ifliklik öner-
gelerini ele almak ve kabul etmek.

3. Yönetim Kurulunun y›ll›k raporunu ele almak, müzakere et-
mek ve Baronun hesaplar›n› kabul etmek.

4. Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, (karfl›laflt›rma için bak›n›z,
bölüm 5.2)

5. Baflkan, Baflkan Yard›mc›s› ve Çal›flma Komitesinin bir üye-
sini seçmek.

6. Seçim Komitesi üyelerini seçmek.

7. Baro denetçisini seçmek (sözkonusu denetçi kendi yerine
baflka bir denetçi seçilinceye kadar göreve devam eder) ve Yöne-
tim Kurulunun önerisi temelinde ücretini belirlemek.            

8. Faaliyet ücretini ve üyelik aidat›n› tespit etmek. Bölgeler,
bölge faaliyet ücretlerini ve  aidatlar›n› kendileri tespit ederler
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(karfl›laflt›rma için bak›n›z, bölüm 6.3)

9. Meslekiçi zorunlu e¤itime iliflkin önergeleri ele almak ve bu
konuda çerçeve kurallar kabul etmek.

10. Yönetim Kuruluna sunulan meseleleri ele almak.

11. Temsilcilerden en az birisinin yaz›l› de¤erlendirme yapma-
s›n› gerektiren meseleleri ele almak. Önergeler, Yönetim Kurulu ta-
raf›ndan gündeme getirilmemifl veya Genel Kurul, meselenin ele
al›nmas›na oybirli¤i ile karar vermemifl ise, toplant›dan 1 ay önce
Sekreterli¤e sunulmak zorundad›r.

3., 4., 5. ve 6. bentlerde belirtilen görevler sadece ilkbahar
toplant›lar›nda ele al›n›r. Sonbahar toplant›s› gündemini, Baro
Baflkan› taraf›ndan sunulan yar› y›l raporu ve her türlü ara seçim
oluflturur.

Genel Kurul, mesle¤in icras› hususunda üyelerden gelen öneri
ve talepleri kabul edebilir. Baro taraf›ndan kararlaflt›r›lan ve içtü-
zü¤e do¤rudan dayanmayan talimatlar (üyelere iliflkin), içtüzük
de¤iflikli¤ine iliflkin kurallar uyar›nca kabul edilir. 

Bölüm 4. Ulusal Toplant›

4-1 Ulusal  Toplant›

Ulusal toplant›lar üç y›lda bir kez ve Genel Kurul toplant›lar› ile
ba¤lant›l› olarak ilgili y›l›n ikinci çeyre¤inde düzenlenir. Ulusal top-
lant›lar Baronun tüm üyelerine aç›kt›r. Ulusal toplant› ilanlar› Baro
dergisinde üç ay önceden duyurulur.

Ulusal toplant›n›n amac›, konferanslar, tart›flmalar, sergiler, il-
gi duyulan konularda  düzenlenen sunumlar arac›l›¤›yla Baronun
halkla olan iliflkilerini ilerletmek, üyeler aras›ndaki sosyal iliflkileri
ve dayan›flmay› gelifltirmektir.

Bölüm  5.  Yönetim Kurulu ve Çal›flma Komitesi

5.1 Yönetim Kurulunun Oluflumu

Yönetim Kurulu 10 üyeden oluflur; üyelerin 4’ü Oslo Bölgesin-
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den; 2’si Do¤u Norveç Bölgelerinden; 1’i Aust-Agder, Vest-Agder
ve Hausgesund bölgelerinden; 1’i Hordaland ve Sogn og Fjordane
Bölgelerinden; 1’i More og Romsdal ve Trondelag Bölgelerinden;
1’i Kuzey Norveç Bölgesinden seçilmektedir.

Baro Baflkan›n›n, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenlerin ara-
s›nda olmamas› halinde, Yönetim Kuruluna dahil edilir (karfl›laflt›r-
ma için bak›n›z,  bölüm 5.8).

Yönetim Kurulu üyeleri 4 y›ll›k bir süre için seçilirler ve ikinci
kez seçilemezler. 4 y›ll›k görev süresini dolduran Yönetim Kurulu
üyesi ancak Baro Baflkan› seçilmesi halinde göreve devam edebi-
lir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi için sonraki her y›l seçim yap›lmak-
tad›r. Yönetim Kuruluna daimi olarak kat›lamayan üyenin yerine,
kalan görev süresiyle s›n›rl› kalmak üzere, yeni bir üye seçilebilir.
Baro Baflkan›n›n, 4 y›ll›k görev süresinin dolmas›ndan sonra, Yö-
netim Kurulunda kalmas› veya seçim süresinde Yönetim Kurulu
üyesi olmamas›, di¤er üyelerin Yönetim Kuruluna seçilmesini etki-
lemeyecektir.

5.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Yönetim Kurulu üyeleri, Seçim Komitesinin önerileri üzerine
Genel Kurul taraf›ndan seçilmektedir.

Seçim Komitesinin önerilerinde flu husus göz önüne al›nacak-
t›r: Yönetim Kurulu,  kiflisel donan›m, uzmanl›k, mesleki faaliyet
ve cinsiyet da¤›l›m› vs. temelinde en iyi flekilde oluflturulur.    

Seçim Komitesi, bölüm 5.1, birinci alt bölümde belirtilen böl-
geler içinden ve bölgeler taraf›ndan önerilen (bu önerilerin koflul-
lar›n› da yaratarak) üyeler aras›ndan adaylar seçmelidir. Ayr›ca be-
lirli bir zaman dilimi için bölgelerin orant›l› dönüflümünün sa¤lan-
mas› hususu da hesaba kat›lmal›d›r.

Bölge adaylar›na iliflkin öneriler Mart ay›n›n sonundan önce su-
nulmal›d›r. Seçim Komitesinin önerileri ise, seçimin yap›laca¤› y›-
l›n ilkbahar›nda düzenlenen Genel Kurul toplant›s›ndan en az 3
hafta önce sunulmal›d›r. 
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5.3 Yönetim Kurulu Toplant›lar›   

Yönetim Kurulu, Baflkan veya en az 3 Yönetim Kurulu üyesinin
gerekli gördü¤ü s›kl›kta  toplan›r. Toplant› ilan› ve gündemi top-
lant› tarihinden en az 1 hafta önce üyelere gönderilir.

Yönetim Kurulu  üyelerinden alt›s›n›n huzurda bulunmas› halin-
de toplant› yeter say›s› oluflur.

Toplant›lar Baro Baflkan› veya onun yoklu¤unda Baflkan Yar-
d›mc›s› taraf›ndan yönetilir. Aksi yönde karar verilmedi¤i sürece
tüm kararlar ço¤unlukla al›n›r. Baflkan eflitlik durumunda  karar
oyuna sahiptir.

5.4 Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Yönetim Kurulu,  Baronun ifllerine yön verir ve Baro fonlar›n›
yönetir.

Yönetim Kurulu, Baro ile ilgili bütün meseleler ile (Genel Ku-
rul’a veya Baronun di¤er yetkili organlar›na aç›kça hasredilmemifl)
mesleki konularda karar verme yetkisine sahiptir.   

Yönetim Kurulu özel olarak;

1. Baronun bütçesini kabul eder ve hesaplar› Genel Kurul’a su-
nar.

2. Baronun y›ll›k mali raporunu Genel Kurul’a sunar.

3. Genel Sekreteri belirler.

4. Baro dergisinin ve di¤er Baro yay›nlar›n›n editörünü belirler.

5. Disiplin Komitesine, Hukuk Komitesine ve di¤er Baro komi-
telerine üyeler ve yedek üyeler önerir; Disiplin Kuruluna, Denetim
Kuruluna ve Ruhsatname Kuruluna üyeler  ve yedek üyeler önerir.

6. Baronun atama yapmakla yetkili oldu¤u kurullara, meclisle-
re ve organizasyonlara üyeler, temsilciler ve delegeler tayin eder.

7. Baro ad›na aç›klamalar yapar.

8. Mahkemeler ve di¤er idari birimler ile iliflkilerin gelifltirilme-
si de dahil olmak üzere, avukatlar›n meslekleri nedeniyle yak›n
iliflkide olduklar› Bakanl›klarla ve di¤er meslek ve ifl örgütleriyle
iliflkileri sa¤lar.
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9. Bölgelerle ba¤lant›y› sa¤lar ve bölgelerin üyeleri ad›na yü-
rütmüfl olduklar› faaliyetlere katk› sunar. Bölgelerden gelen y›ll›k
rapor üzerine çal›fl›r.

10. Meslek gruplar›n›n y›ll›k raporlar›n›n incelenmesi de dahil,
meslek gruplar›yla ve komitelerle  iliflkileri sürdürür.

11. Yetkinin Yönetim Kuruluna b›rak›ld›¤› disiplin hususundaki
meselelere dair kararlar verir. 

Genel Sekreter ve sekreterlik bünyesindeki di¤er çal›flanlar, Yö-
netim Kurulu taraf›ndan belirlenecek flekilde, oy verme hakk›ndan
yoksun, fakat konuflma ve öneri sunma hakk›na sahip olarak Yö-
netim Kurulu toplant›lar›na kat›l›rlar. Yönetim Kurulu taraf›ndan ta-
lep edilmesi halinde, Sekreterlik personelinin toplant›lara kat›lma-
s› zorunludur.

Yönetim Kurulunun tüm üyeleri meseleleri Yönetim Kurulu önü-
ne getirebilir. Yönetim Kurulu taraf›ndan ele al›nacak  meseleler
Sekreterlik arac›l›¤›yla sunulmal›d›r.

Yönetim Kurulu  toplant›lar› ve gündemi Genel Sekreter tara-
f›ndan haz›rlan›r.

5.5 Çal›flma Komitesi 

Çal›flma Komitesi; Yönetim Kurulu, Baro Baflkan›, Baflkan Yar-
d›mc›s› ve Yönetim Kurulunun bir üyesinden oluflur.

Çal›flma Komitesinin Baflkan› ve di¤er üyeleri, Seçim Komitesi-
nin önerileri üzerine, ba¤›ms›z olarak Genel Kurul taraf›ndan seçi-
lir.

Çal›flma Komitesi 2 y›ll›k bir dönem için seçilir. Seçimler, Baro
Yönetim Kurulu seçiminin yap›laca¤› y›l düzenlenir. Baflkan Yar-
d›mc›s› ve Çal›flma Komitesinin üçüncü üyesi Baro Yönetim Kuru-
lu üyeleri aras›ndan seçilir.

5.6 Çal›flma Komitesi Toplant›lar›      

Çal›flma Komitesi toplant›lar› Baro Baflkan›n belirledi¤i tarihler-
de düzenlenir. ‹ki üyenin huzurda bulunmas› halinde toplant› ye-
ter say›s› oluflmufl kabul edilir. Toplant›lar en az 3 gün öncesin-
den ilan edilir.
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Toplant›lar, Baro Baflkan› veya onun yoklu¤unda Baflkan Yar-
d›mc›s› taraf›ndan yönetilir. Aksi yönde karar verilmedi¤i sürece
tüm kararlar basit ço¤unlukla al›n›r. Eflitlik halinde, Komite Baflka-
n› karar oyuna sahiptir.

5.7 Çal›flma Komitesinin Yetki ve Görevleri

Baflkan›n karar› üzerine, Çal›flma Komitesi, Baronun temsil
edilmesi görevini yürütür ve d›flar›daki toplant›lara kat›l›r. Çal›flma
Komitesi, Yönetim Kurulu toplant›lar›nda karar verilmesi gereken
ve karar verme yetkisinin Yönetim Kurulu taraf›ndan kendisine b›-
rak›ld›¤› konularda kararlar alabilir.

Çal›flma Komitesi, Baronun genel iflleri ile ilgili konularda, Yö-
netim Kurulu nam›na  Sekreterli¤in dan›flma organ› olup, Genel
Sekreterlikle iflbirli¤i içinde Yönetim Kuruluna sunulmas› amac›yla
dosyalar haz›rlar, Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun kararlar›na
uyulmas›n› temin eder.

Çal›flma Komitesi, Genel Sekreter taraf›ndan talep edilmesi ha-
linde, Sekreterlik hakk›nda  veya Sekreterli¤in genel çal›flmalar›
hususunda kararlar alabilir.

Genel Sekreter, Çal›flma Komitesi toplant›lar›na kat›l›r ve bu
toplant›lar›n haz›rl›klar›n› yürütür. Sekreterlikte çal›flan di¤er per-
sonel Çal›flma Komitesinin toplant›lar›na kat›labilir.

Çal›flma Komitesinin toplant› tutanaklar› bilgi amac›yla Yöne-
tim Kuruluna sunulur.

5.8 Baro Baflkan›        

Baro Baflkan› alt bölüm 5.5 hükümlerine uygun olarak iki y›ll›k
bir dönem için seçilir. Baflkan  bir kereye mahsus olmak üzere
ikinci bir kez daha seçilebilir. Baro Baflkan›, Yönetim Kurulu üye-
si olmayan üyeler aras›ndan da seçilebilir.

Baro Baflkan›, Yönetim Kurulu ve Çal›flma Komitesinin baflkan-
l›¤›n› yürütür, imzas› ile  Baroyu temsil eder.

Baro Baflkan›n özel görevlerinden birisi de, Baro ad›na hareket
etmesi ve Baroyu temsil etmesidir. Baflkan, Baronun faaliyetleri
hakk›nda mutlaka bilgilendirilmelidir. Baro organlar›n›n Baro içtü-
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zü¤ünde belirtilen amaçlara uygun olarak hareket etmesi sa¤lan-
mal›d›r. 

Baro Baflkan› çok acil durumlarda uygun gördü¤ü kararlar› ala-
bilir. Yönetim Kurulu baz› s›n›rl› alanlarda karar verme yetkisini
Baro Baflkan›na b›rak›labilir.

Acil durumlarda verilen tüm kararlardan Yönetim Kurulu derhal
haberdar edilmelidir.

5.9 Seçim Komitesi   

Seçim Komitesi, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, iki y›ll›k bir
dönem için Genel Kurul taraf›ndan seçilen bir baflkan ve 4 dört
üyeden oluflur. Seçimler, Yönetim Kurulu seçimlerinin yap›ld›¤› y›l
gerçeklefltirilir. Seçim Komitesi üyeleri bir dönem daha seçilebilir.
Buna karfl›n  tekrar seçilme durumu olmayan üyenin, Komite Bafl-
kan› olarak seçilme hakk› mevcuttur.

Seçim Komitesi üyelerinden 2’si Oslo Bölgesinden; 1’i Do¤u
Norveç Bölgelerinden; 1’i Bat› ve Güney Norveç Bölgelerinden; 1’i
Moreve Romsdal, Trondelag ve Kuzey Norveç Bölgelerinden seçi-
lir.

Yönetim Kurulu üyeleri Seçim Komitesi üyesi olarak seçilemez-
ler. Hal böyle olmakla birlikte Seçim Komitesi üyelerinden en az›n-
dan birisinin eski Yönetim Kurulu olmas› gerekir. Komitenin di¤er
üyelerinin mevcut veya önceki Genel Kurulun üyeleri olmalar› ge-
rekmektedir.

Seçim Komitesi, ‹çtüzük bölüm 5.2 ve 5.5’de belirtilen haller-
de, seçim hakk›ndaki önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Seçim Komitesi, seçim hakk›ndaki önerilerini, Genel Kurulun
ilkbahar toplant›s›ndan en az 3 hafta öncesinde Genel Kurul üye-
lerine sunar. Komite seçime iliflkin önerilerini (Genel Kurulun ilk-
bahar toplant›s›nda) do¤rudan Genel Kurul’a sunar.

Seçim Komitesi bölüm 5.2, 5.5 ve 5.8 hükümleri uyar›nca ken-
di usul kurallar›n› belirler.  

Bölüm 6.  Bölgeler
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6.1 Bölgeler 

Baro, her biri Bölge Yönetim Kuruluna sahip olan afla¤›daki
bölgelere ayr›lm›flt›r:

Oslo Bölgesi : Oslo fiehri ve Akershus ‹lçesindeki, Asker og Ba-
erum ‹lçe Mahkemesi.
Ostfold ve Follo Bölgesi : Ostfold ‹lçe ve Akershus ‹lçesindeki
Indre og Ytre Follo Bölge Yarg›ç Bürolar›.
Romerike Bölgesi : Eidvoll, Nerde Romerike ve Akershus ‹lçe-
sindeki Nes Akershus Yarg›ç Bürolar›.
Hedmark Bölgesi : Headmark ‹lçesi.
Oppland Bölgesi : Oppland ‹lçesi.
Buskerud Bölgesi : Buskerud ‹lçesi.
Vesdtfold  Bölgesi : Vestfold ‹lçesi.
Telemark Bölgesi : Telemark ‹lçesi.
Aust-Agder Bölgesi : Aust-Agder ‹lçesi.
Vest-Agder ‹lçesi : Vest-Agder ‹lçesi.
Sor-Rogaland Bölgesi : Stavanger fiehri ve Rogalan ‹lçesindeki
Sandnes, Jaeren,  Ryfylke ve Dalane Yarg›ç Bürolar›.
Haugesund Bölgesi : Haugesund fiehri ve Rogaland ‹lçesinde-
ki Karmsund Bölge Yarg›ç Bürolar›.
Hordaland ve Sogn og 
Fjordane Bölgesi : Bergen fiehri, Hordaland ve Sogn og Fjor-
dane ‹lçeleri.
More og Romsdal Bölgesi : More og Romsdal ‹lçesi.
Trondelag Bölgesi : Sor-Trondelag ve Nord-Trondelag ‹lçeleri.
Helgeland ve Salten Bölgesi : Nordland ‹lçesindeki Bronnoy,
Alstahug, Rana ve Saltan bölge Yarg›ç Bürolar›.
Midt-Halogaland :Nordland ‹lçesindeki Ofeten,Vesteralen ve
Lofoten bölge yarg›ç bürolar› ile Troms ‹lçesindeki Trondenes
bölge yarg›ç bürolar›.
Troms Bölgesi : Troms ‹lçesindeki  Nord-Troms ve Senja bölge
yarg›ç bürolar›.
Finnmark Bölgesi : Finmark ‹lçesi.

Bölgelerin ayr›m›na iliflkin de¤ifliklikler, önerilen de¤ifliklikler
hakk›nda sözkonusu bölge veya bölgelerin görüflüne baflvurulma-
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s›ndan sonra, Genel Kurul taraf›ndan yap›labilir.

6.2 Bölgesel Toplant›lar

Bölge toplant›lar›na iliflkin duyurular gündem ile birlikte top-
lant› tarihinden en az 14 gün önce  tüm üyelere gönderilir.  

Bir üyenin gündemde olmayan bir mesele hakk›nda görüflme
yap›lmas›n› istemesi veya olumlu bir karar için veya toplant› ila-
n›nda olmayan bir seçime dair öneri sunmas› durumunda, Bölge
Baflkan›, toplant›n›n bafllamas›ndan en az bir hafta önce konu
hakk›nda bilgilendirilmelidir. Böylelikle Bölge Baflkan› öneriyi di-
¤er üyelere derhal sunabilir. Bu aflamadan sonra getirilen her öne-
ri, bölge toplant›s›ndaki tart›flman›n do¤al bir parças› veya haliha-
z›rda verilmifl olan önergelerin aç›klamas› olmad›¤› sürece, redde-
dilecektir.

Bölge toplant›lar›, Bölge Baflkan› yada onun yoklu¤unda Bafl-
kan Yard›mc›s› taraf›ndan yönetilir. Bütün meseleler hakk›nda ba-
sit ço¤unlukla karar verilir. Eflitlik halinde Baflkan karar oyuna sa-
hiptir.

Bölge toplant›lar› Bölge Yönetim Kurullar› veya üyeler taraf›n-
dan sunulan meseleler hakk›nda karar verir. Bölgesel toplant›lar-
da, Yönetim Kurulu taraf›ndan sunulan meseleler hakk›nda rapor-
lar haz›rlan›r.

6.3 Y›ll›k Bölge Toplant›lar› 

Y›ll›k bölge toplant›lar› Mart ay›n›n sonundan önce düzenlenir.
Ayr›ca, bölge toplant›lar›n› düzenleyen bölüm 6.2’deki hükümler,
y›ll›k bölge toplant›lar› için de geçerlidir.

Y›ll›k toplant›lar özel olarak:
• Y›ll›k raporu ve Bölge Yönetim Kurullar›n›n Yönetim Kurulu-

na sunacaklar› hesaplar› ele al›r. 
• Bölgedeki üyelik ücreti hakk›nda karar verir. 
• Baflkan ve Baflkan Yard›mc›s› da dahil olmak üzere Bölge Yö-

netim Kurulunu seçer. 
• Bölgenin, Genel Kuruldaki  her türlü yedek temsilcilerini ve

temsilci yard›mc›lar›n› seçer. 
• Y›ll›k toplant› da bir kifli, sözkonusu bölgeden bir üyenin Yö-
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netim Kuruluna seçilece¤i y›l, Yönetim Kurulu aday› olarak öneril-
melidir. 

• Bölge Yönetim Kurulunun ilgili önerisine uygun olarak bölge-
de bir Seçim Komitesi oluflturur (mümkün oldu¤u ölçüde). 

• Bölge denetçisini seçer.   

6.4 Bölge Yönetim Kurulu

Bölge Yönetim Kurulu, y›ll›k bölge toplant›s›n›n karar›na uygun
olarak, 3 ila 7 üyeden  oluflur. Üyeler için 3 yard›mc› seçilir.

Kurul Baflkanl›¤› istisna olmak üzere, Bölge Yönetim Kurulu
üyelerinin yar›s› için her y›l yeniden seçim yap›l›r (Baflkan, ayr› bir
oy sistemi ile 2 y›ll›k bir süre için seçilir, bu kural, Genel Kurul üye-
leri aç›s›ndan da geçerlidir). Seçim duyurular› Sekreterli¤e gönde-
rilir.

Bölge Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kuruluna seçilmesi ha-
linde, ilgili üye Bölge Yönetim Kurulu üyeli¤inden çekilir. 

Bölge Yönetim Kurulu, Kurul taraf›ndan her gereksinim duyul-
du¤unda, toplant› yapar. Kurul Baflkan› toplant› yerini tespit eder.
Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin yar›s›n›n huzurda bulunmas› ha-
linde toplant› yeter say›s› oluflur. ‹kiden daha az oyla herhangi bir
karar al›namaz. Toplant›lar Baflkan, yoklu¤unda, Baflkan Yard›mc›-
s› taraf›ndan yönetilir. Baflkan, eflitlik halinde karar oyuna sahip-
tir.

6.5 Bölge Yönetim Kurulunun Görevleri

Bölge Yönetim Kurulunun görevleri flunlard›r:

• Bölge faaliyetlerini yönetir. 

• Bölge fonlar›n› idare eder. 
• Bölge  toplant›s› için ça¤r› yapar. 
• Y›ll›k raporlar› ve hesaplar› bölge toplant›s›na sunar. 
• Zorunlu meslekiçi e¤itimle ba¤lant›l› olarak yerel kurslar dü-

zenler. 
• Mesle¤in icras›n›n kalitesini yükseltir, üyeler aras›ndaki sos-

yal ve mesleki iliflkiler aç›s›ndan düzenlemeler yapar.  
• Bölge üyelerinin yard›ma veya deste¤e ihtiyaç duymalar› ha-
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linde, onlara yard›m sunmas›n›n yan›nda, bölgede bulunan mah-
kemeler ve idari kurumlarla iyi iliflkilerin gelifltirilmesini destekler. 

• Bölge üyeleri ile Baronun merkez organlar› aras›nda bir köp-
rü olarak hareket eder. 

• Genel Kurul veya Yönetim Kurulu taraf›ndan sunulan mese-
leler hakk›nda görüfl belirtir. 

• Bölüm 14.3 ve 15.1’de belirtilen hususlarda görüfl belirtir ve
karar verir. 

Bölüm 7. Sekreterlik

7.1 Sekreterlik

Sekreterlik, Baro Genel Sekreteri taraf›ndan yönetilir. 

Sekreterlik, Baronun genel yönetiminden sorumludur.

Sekreterlik, Baronun günlük ifllerini yürütebilmek ve Baro or-
ganlar›n›n alm›fl oldu¤u kararlar› takip edebilmek için, gerek nice-
lik, bünyesinde gerek nitelik olarak yeterli say›da personel istih-
dam etmelidir. 

Sekreterlik,  Baronun genel günlük iflleriyle ilgili tüm kararlar›
alma yetkisine sahiptir.

Sekreterlik, yetkinin kendisine b›rak›ld›¤›, üyenin Baro ile ba¤-
lant›l› haklar› ve yükümlülükleri hususlar›nda kararlar verebilir.
Üyeler, Sekreterlik taraf›ndan verilen kararlara Yönetim Kurulu
nezdinde veya Yönetim Kurulunun bu görevini Çal›flma Komitesi-
ne b›rakmas› halinde, Çal›flma Komitesi nezdinde itiraz edebilirler.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, üyelerin  Baro ile ba¤lant›l›
haklar› ve yükümlülükleri aç›s›ndan Sekreterli¤in faaliyetlerini dü-
zenleyen kurallar kabul edilebilirler.

Sekreterlik çal›flmalar› hakk›nda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

7.2 Genel Sekreter 

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu taraf›ndan tayin edilir.

Genel Sekreter mesleki faaliyette bulunmaz. Buna karfl›n Yöne-
tim Kurulu, Genel Sekreter’in ücret karfl›l›¤›nda baflka ifller yapma-
s›na veya Baronun menfaatlerine uygun düfltü¤ü sürece Baro d›-
fl›nda görevler üstlenmesine müsaade edebilir.
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Genel Sekreter meslekle ilgili tüm yasal çal›flmalar› ve idari dü-
zenlemeleri takip etmekle yükümlüdür.

Genel Sekreter Baronun genel iflleyifline dair meseleleri Çal›fl-
ma Komitesine (bölüm 5-7) veya Yönetim Kuruluna sunabilir.

Genel Sekreter, Ulusal Toplant›, Genel Kurul, Yönetim Kurulu
ve Çal›flma Kurulu taraf›ndan ifllem yap›lmas› amac›yla dosyalar
haz›rlar. Baro üyelerinin menfaatlerine iliflkin meselelerin yukar›da
belirtilen Baro organlar› huzuruna getirilmesi inisiyatifini üstlenir.
Genel Sekreter, öneri sunma ve konuflma hakk› olmas›na karfl›n,
bu organlar aç›s›ndan oy verme hakk›na sahip de¤ildir.

Genel Sekreterin özel olarak sorumlu oldu¤u  meseleler flun-
lard›r:

• Sekreterli¤in, bölüm 7.1’de belirtilen amaçlar uyar›nca, faali-
yet göstermesini temin etmek. 

• Sekreterlikte görev yapan personel aç›s›ndan, personel al›m›,
görevlendirme ve istihdam›n sone erdirilmesi hususlar›nda karar
vermek. 

• Baro organlar› taraf›ndan al›nan kararlar›n uygulanmas›n›
sa¤lamak ve uygulamalar  hakk›nda Yönetim Kurulunu bilgilendir-
mek. 

• Baro veya üyelerinin menfaatleri aç›s›ndan önem gösteren,
Baronun temsil edildi¤i veya iflbirli¤i içinde oldu¤u ulusal veya
uluslararas› kurumlar›n faaliyetleri hakk›nda Yönetim Kurulunu bil-
gilendirmek. 

• Baronun üyeleri, faaliyetleri  ve rolü aç›s›ndan önemli olan
meselelerin Yönetim Kuruluna sunulmas›n› sa¤lamak. 

• Yönetim Kuruluna y›ll›k bütçe önerisini sunmak ve bütçe ile
ilgili hesaplara dair  geliflmeler hakk›nda Yönetim Kurulunu bilgi-
lendirmek (3 ayl›k periyotlar halinde). 

ß Kabul edilen bütçelerle ilgili tatmin edici hesaplar sunmak,
Baro mallar›n› uygun ve güvenli bir flekilde idare etmek.

Yönetim Kurulu, Genel Sekreterli¤e talimatlar verebilir. Kurul,
baz› s›n›rl› alanlarda kendi ad›na karar vermesi amac›yla Genel
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Sekretere yetki verebilir. Genel Sekreter, Baflkan veya Baflkan Yar-
d›mc›s›na dan›flman›n mümkün olmad›¤› baz› acil durumlarda  ka-
rarlar alabilir. Baflkan, al›nan karar hakk›nda mümkün oldu¤u ka-
dar çabuk bilgilendirilmelidir. 

Bölüm 8.  Mesleki Gruplar ve Komiteler

8.1 Yard›mc› Avukat Grubu 

Baflkalar› ad›na avukatl›k mesle¤i icra eden ve 35 yafl›n alt›n-
da olan avukat veya yard›mc› avukatlar, Norveç Barosu Yard›mc›
Avukatlar Grubuna üye olabilirler. Yard›mc› Avukatlar Grubu, tüzü-
¤ünü kendisi düzenler. Grup, bir yönetim kuruluna sahiptir. Bölüm
3.1’de belirtilen hükümler uyar›nca, grup içtüzü¤ünün aksine bir
hüküm tafl›mad›¤› sürece,  Genel Kurula gönderilecek olan temsil-
ciler Grup Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilir.

Yard›mc› Avukatlar Grubu, Baro ve meslekle ilgili gelecekte
meydana gelecek geliflmeler aç›s›ndan genç avukatlar›n menfaat-
lerine öncelik veren çal›flmalar yürütür.

8.2 Di¤er Mesleki Gruplar  

Mesle¤in belirli bir alan›nda faaliyet gösteren veya belirli bir
mesele etraf›nda toplanan  avukatlar›n bir grup oluflturmalar› ha-
linde, Baro, Genel Kurulun 2/3’nün olumlu oyu ile bu gruplar› mes-
leki gruplar olarak kabul edebilir.

Grubun;

• çal›flma konusuna ilgi duyan avukat›n ba¤l› oldu¤u bölgeye
bakmaks›z›n tüm Baro  üyelerine aç›k olmas› halinde, 

• çal›flma konusunun mesleki faaliyetleri kapsamas› ve Baro
üyeleri aras›nda genifl bir kat›l›ma sahip  olmas› halinde;

mesleki grup olarak kabul edilmesi mümkün olabilir.    

Kabul edilmifl bir grup;

• kendi içtüzü¤üne, 

• faaliyetlerden sorumlu bir Yönetim Kuruluna, 

• grup üyeli¤i için ayr› bir üyelik aidat› belirleme yetkisine sa-
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hip olur. 

• Sekreterlik ile yapacaklar› anlaflmadan sonra Sekreterli¤in
yard›m›n› isteyebilir.

• Genel Kurul için kendi temsilcilerini seçer. 

• Baronun amaçlar› ve Baro kurumlar›n›n alm›fl oldu¤u genel
kararlar çerçevesinde, grubun menfaatlerinin gelifltirilmesi amac›y-
la aktif olarak faaliyet gösterir. 

• Baronun di¤er organlar› ve Adalet Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yapa-
rak  mesle¤in belirli bir alan›ndaki ek e¤itimin ve ilerlemenin so-
rumlulu¤unu üstlenir. 

• Baro Yönetim Kurulunca kabul edilen kararlar uyar›nca,  Hu-
kuk Komitesi veya di¤er komiteler taraf›ndan yürütülen görevleri
üstlenir.

Baro Genel Kurulu, meslek grubunun yukar›da belirtilen koflul-
lar› yerine getirmemesi halinde, basit ço¤unluk ile grup hakk›nda-
ki kabulü geri alabilir.

Meslek grubunun aktif üyelerinin Norveç Barosunun üyesi ol-
mas› zorunludur. Norveç Barosu üyesi olmamas›na ra¤men katk›
sunan üyeler olabilir. Grup, Baro içinden veya d›fl›ndan baflka
gruplarla iflbirli¤i yapabilir. Norveç Barosu üyesi olan avukatlar ay-
n› zamanda birden fazla mesleki grubun üyesi de olabilirler.

Baro Yönetim Kurulu, y›ll›k raporlar›n ve mali hesaplar›n sunul-
mas› arac›l›¤›yla, grubun faaliyetleri hakk›nda bilgilendirilir. Baro
Yönetim Kurulu, Grup Yönetim Kurulu için bir aday gösterebilir.

8.3 Komiteler

Baro Yönetim Kurulu, çal›flmalar›nda kendisine yard›mc› olma-
s› amac›yla komiteler kurabilir.

1. Daimi Komiteler

Daimi Komitelere Baronun faaliyet alan›ndaki baz› özel konu-
lara dair sorumluluk verilebilir.

2. Hukuk Komiteleri 

Hukuk komiteleri, dan›flma raporlar› için öneriler haz›rlayan, di-
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¤er raporlar› haz›rlayan, komitenin ihtisas alan› ile ilgili tavsiyeler-
de bulunan özel  komitelerdir.

3. Süreli (ad hoc) Komiteler.

Süreli veya sadece bir konuya iliflkin kurulan komiteler, özel
meselelerin araflt›r›lmas› veya belirli görevlerin yerine getirilmesi
amac›yla geçici olarak görevlendirilen komitelerdir.

Komite üyeleri, bölüm 5.1 ve 10.1 hükümleri uyar›nca Baro Yö-
netim Kurulu taraf›ndan seçilir.

Komite çal›flmalar›na, ola¤an üyelerinin yan› s›ra, Yönetim Ku-
rulu üyelerinden birisi de daimi olarak kat›labilir. Ayn› flekilde Ba-
ro Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, daimi olarak görevlendirilen
delegasyonlar›n üyesi olabilir.

Baro Yönetim Kurulu, bölüm 8.2 de belirtildi¤i üzere, bir komi-
tenin faaliyetine son verebilir veya  komite faaliyet alan›n› di¤er
bir komiteye ve meslek grubuna nakledebilir.

Bölüm 9. Disiplin Organlar›

9.1 Disiplin Yetkisi

Baronun disiplin konusundaki yetkisi disiplin komiteleri ve Ba-
ro Yönetim Kurulu taraf›ndan kullan›l›r.

Buna ek olarak, Mahkemeler Yasas›n›n 227. bölümü uyar›nca,
Disiplin Kurulu taraf›ndan da baz› yetkiler kullan›lmaktad›r.

Baronun disiplin komiteleri, Baro Yönetim Kurulu taraf›ndan
oluflturulur. 7 adet disiplin komitesi mevcuttur:

• Oslo Bölgesi için bir komite. 

• Ostfold ve Follo, Romerike ve Hedmark Bölgeleri için bir ko-
mite. 

• Oppland, Buskerud, Vestfold ve Telemark Bölgeleri için bir
komite. 

• Aust-Agder, Vest-Agder, Sor-Rogaland ve Haugesund Bölge-
leri için bir komite. 

• Hordaland ve Sogn og Fjordane Bölgeleri için bir komite. 
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• Kuzey Norveç Bölgeleri için bir komite.  

Disiplin komiteleri 1’i komite baflkan› olmak üzere en az  5
üyeden oluflur. Komite üyelerinin görev süresi 2 y›l olup, üyeler 2
y›ll›k dönemler halinde  tekrar seçilme hakk›na sahiptirler. Bölüm
10.1 hükümleri uyar›nca, bir komite üyesi iki defa için, baflkan ise
3 defa için tekrar seçilme hakk›na sahiptir.

Genel Kurul -bölüm 3.3, birinci alt bölüm, 2. bent hükmü uya-
r›nca- disiplin komiteleri aç›s›ndan usul kurallar› tespit edebilir. Bir
disiplin komitesinin yetkisi alt›nda bir veya birden fazla alt komi-
te oluflturulabilir.

Bölüm 10. Baro Görevlilerine ‹liflkin Düzenlemeler

10.1  Atama 

Baro Yönetim Kurulu, içtüzü¤ün aksi bir hüküm içermedi¤i ve
sözkonusu görevlinin atanaca¤› bölüm aç›s›ndan daha k›sa bir gö-
revlendirme süresinin öngörülmedi¤i durumlarda, bölüm 5.4’ün,
5. ve 6. bentleri uyar›nca, 4 y›ll›k bir süre için bir görevli atanma-
s›na karar verir. Atamas› yap›lan üye tekrardan atanabilir. Bir ko-
mite üyesinin komite baflkan› olarak  belirli bir süre için daha gö-
revlendirilmesi mümkündür.

Atanan üyenin görev süresinin 4 y›ldan daha az olmas› halin-
de, sözkonusu üyenin ikinci bir kez daha görevlendirilmesi müm-
kündür.

Görevlendirmenin devam› veya sahip olunan mesleki nitelikle-
re iliflkin birtak›m özel koflullar›n gerektirmesi halinde, yeniden
atanmaya iliflkin s›n›rlamalar›n uygulanmamas›na karar verilebilir.

10.2 Baz› Görevlerin Üstlenilememesine iliflkin Hükümler      

Disiplin Kurulu, Mesleki Denetim Kurulu veya Ruhsatname Ku-
rulu üyesi olan bir kifli, eflzamanl› olarak Bölge Yönetim Kurulu ve
Baro Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

Baro Yönetim Kurulu üyesi olan bir kifli, eflzamanl› olarak Ge-
nel Kurul veya Bölge Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

Mahkemeler Yasas›n›n, tarafs›zl›¤a iliflkin hükümleri Baro gö-
revlileri aç›s›ndan da uygulan›r.
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10.3 Baro Görevlilerinin Ücret Hakk› .

Baro görevlileri kendilerine verilen görevlerin yerine getirilme-
si ve ifllerin yap›lmas› nedeniyle ortaya ç›kan masraflar›n› talep et-
me hakk›na sahiptirler. Bu durum normal büro masraflar› ve di¤er
dolayl› masraflar aç›s›ndan geçerli de¤ildir. 

Baro Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplant›lar›yla ilgili ba¤-
lant›l› olarak ortaya ç›kan masraflar Baro taraf›ndan karfl›lan›r. Böl-
ge Yönetim Kurulu toplant›lar›yla ilgili masraflar Bölge Yönetim
Kurulu taraf›ndan karfl›lan›r. Disiplin Komitesi çal›flmalar› nedeniy-
le ortaya ç›kan masraflar ilgili bölgeler aras›nda paylafl›l›r.

Baro Baflkan› ve Çal›flma Komitesinin di¤er üyelerine, Baro ad›-
na yürüttükleri çal›flmalar›n›n  karfl›l›¤› olarak, makul bir ücret öde-
nir. Sözkonusu ücret Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir.

Genel Kurul, Baro ad›na belirli bir ifli yüklenen di¤er Baro gö-
revlilerine, Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenecek bir ücretin
ödenmesini kararlaflt›rabilir.

Baronun bir Baro üyesinden özel bir raporun haz›rlanmas›na
katk› sunmas› veya Baro ifllemlerinde avukat olarak faaliyette bu-
lunmas› için talepte bulunmas› halinde, ücrete dair ayr› bir sözlefl-
me  düzenlenir.

Bölüm 11. Faaliyet Ücreti 

11.1 Faaliyet Ücreti      

Baro üyeleri, bölüm 3.3, 6.3 ve 12.1 hükümleri uyar›nca, karar-
laflt›r›lan y›ll›k faaliyet ücretlerini ve üyelik aidatlar›n› öderler.

67 yafl›nda ve faal olmayan üyeler herhangi bir faaliyet ücreti
ödemez.

Yönetim Kurulu, belirli koflullar›n ortaya ç›kmas› halinde, üye-
nin daha düflük bir faaliyet ücreti ödemesine veya ödemeden mu-
af tutulmas›na veya fazla al›nan faaliyet ücretinin fazla  k›sm›n›n
geri verilmesine karar verebilir.

Sekreterlik, üyenin faaliyet ücretini ve üyelik aidat›n› ödeme-
mesi halinde, üyenin isminin levhadan silinmesi hususunda yetki
sahibidir. Silinme iflleminin gerçekleflece¤ine dair ihtar mektubu,
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iadeli taahhütlü olarak 14 gün öncesinden ilgili üyeye gönderilmek
zorundad›r.

Bölüm 12.  Norveç Barosu Fonlar›

12.1 Norveç Barosu Fonlar›

Baro;

1. Üyeler veya üyelerin ölümü halinde, geride kalan ve ihtiyaç
içinde olan yak›nlar› için kullan›lan (adli yard›m da dahil olmak
üzere) yard›m fonunu idare eden bir yard›m grubuna,

2. Baro taraf›ndan verilen kararlardan kaynaklanan her türlü
mali sonucu karfl›layacak (bu kararlardan do¤rudan etkilenen üye-
ler için mali tazminatta dahil olmak üzere) tazminat fonuna,

3. Uluslararas› insan haklar›n›n ve adli yard›m›n desteklenme-
si amac›yla bir fona,

sahiptir.      

Genel Kurul, yukar›da söz edilen yard›m programlar› için farkl›
içtüzük veya kurallar› kabul edebilece¤i gibi, bir ücret ödenmesi-
ni de kararlaflt›rabilir.

Tazminat fonu yaln›zca Genel Kurul taraf›ndan karar verilmesi
halinde kullan›labilir.

Genel Kurulun, içtüzü¤ün aksine bir hüküm içermedi¤i sürece,
fonlardaki mevcutlar›n Baronun menfaatine olan ve Baro taraf›n-
dan yürütülen uzun dönemli di¤er önemli projelere aktar›lmas›na
transfer edilmesine  karar vermesi halinde, bu fonlar›n devam› uy-
gun olmayacakt›r.  

Bölüm 13.  Zorunlu Mesleki E¤itim   

13.1 Zorunlu Mesleki E¤itim

Faal üyelerden zorunlu mesleki e¤itime kat›lmalar› istenebilir.
Bu tür zorunlu mesleki e¤itimler, yeni yasal de¤ifliklikler ve hukuk
mesle¤inin icras›yla ilgili konularda yap›lan çal›flmalar üzerinde
yo¤unlafl›r. Baro sözkonusu kurslar›n ülke çap›nda ve makul bir
ücret karfl›l›¤›nda yap›labilmesi amac›yla  çal›flmalar yürütür.
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Genel Kurul, bölüm 3.3, bent 8 uyar›nca, yürütülecek meslekiçi
çal›flman›n (çal›flmaya kat›lmama halinde uygulanacak yapt›r›mlar›
da içeren) çerçevesine iliflkin bir taslak kabul eder. Baro Yönetim
Kurulu, Mesleki E¤itim için Onay Komitesi arac›l›¤›yla sözkonusu
program›n denetlenmesinden sorumlu olur.

Bölüm 14. Disiplin Faaliyetleri

14.1 Bir Avukat›n Faaliyetine ‹liflkin fiikayet

Norveç Barosu üyesi olan bir avukat, mesleki ahlaka ayk›r› bir
ifllem yapmas› veya müvekkilinden fazla vekâlet ücreti almas›
halinde, faaliyette bulundu¤u yer barosu Disiplin Komitesine
flikayet edilebilir. 

fiikayetlere iliflkin ifllemler -bölüm 9.1, alt bölüm/son hükmü
uyar›nca- usule iliflkin düzenlemelerin öngördü¤ü flekilde
yürütülür.

Disiplin Komitesi taraf›ndan verilen bir karara, Avukatlar Disip-
lin Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.

Komite, avukat›n müvekkilinden ald›¤› vekâlet ücretinin fazla
oldu¤unu tespit etti¤i takdirde, adil ve makul bir vekâlet ücretine
ve fazladan al›nan k›sm›n iade edilmesine karar verebilir.

Komite, bir flikayetin hakl› bulunmas› halinde, flikayetçinin
masraflar›n›n avukat taraf›ndan karfl›lanmas›na karar verebilir.  

Bir Disiplin Komitesi karar›na, Disiplin Kurulu nezdinde itiraz-
da bulunulmad›¤› sürece, karar, davan›n taraf› olan avukatlar
aç›s›ndan ba¤lay›c›d›r. Ayn› flekilde Disiplin Komitesinin ücret an-
laflmazl›¤›na iliflkin karar›, flikayetçi taraf›ndan herhangi bir itiraz
ileri sürülemedi¤i sürece, avukat aç›s›ndan ba¤lay›c›d›r.

14.2 Disiplin Cezalar›

Genel Kurul, bölüm 13.1’de belirtilen zorunlu mesleki e¤itime
iliflkin düzenlemelere uymayan üyeler aç›s›ndan disiplin cezalar›
kararlaflt›rabilir. Bu cezalar Sekreterlik taraf›ndan uygulan›r. Sek-
reterlik kararlar›na karfl› itirazlar Yönetim Kurulu’na getirilir.

Bir üyenin Baro organlar› taraf›ndan -içtüzük bölüm 2.4
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hükümleri uyar›nca- al›nan kararlara uymamas› halinde, Baro
Yönetim Kurulu sözkonusu üyeye, k›nama;  daha ciddi vakalarda
ise uyar› cezas› verebilir. Baro Yönetim Kurulu, uyar› cezas›n›n
verilmesi halinde üyenin (en fazla ulusal sigorta taban ücretinin
_’ü kadar) para cezas› ödemesine de karar verebilir. Sözkonusu
para cezas› yard›m fonuna ödenir. fiayet, üye taraf›ndan gerçek-
lefltirilen eylem üyeli¤in sona erdirilmesini  gerektiriyorsa, bölüm
14.3 de ayr›nt›l› olarak aç›klanan hükümler uyar›nca ifllem yap›l›r.

Üyenin meslek ahlak›na ayk›r› olarak faaliyet gösterdi¤inin
Disiplin Komitesi taraf›ndan tespit edilmesi halinde, Komite
k›nama cezas›na hükmedebilir. Daha ciddi vakalarda ise uyar›
cezas›  verilebilir.

Komite, avukat hakk›nda 4. bölümde belirtilen hükümler
uyar›nca karar verilmesinin gerekli oldu¤unu tespit etti¤i takdirde,
bunu bir öneri olarak Baro Yönetim Kuruluna sunar. Komitenin
konuyla ilgili görüflünün Baro Yönetim Kurulu taraf›ndan da pay-
lafl›lmas› halinde, Disiplin Kuruluna sunulmak üzere bir rapor
haz›rlan›r.

Avukat›n süre istemeksizin ve makul bir gerekçe göstermek-
sizin kendisine verilen cevap süresini aflmas› halinde, Disiplin
Komitesi avukat aleyhine ulusal sigorta taban tutar›n›n 1/10’u  afl-
mayacak  bir para cezas›na hükmeder. Bu para cezas› yard›m
fonuna ödenebilir.

Disiplin cezalar› e¤er flartlar› uygunsa, Baroya üye oldu¤u
s›rada oluflan bir ihlal gerekçesiyle, üyelikten ayr›lm›fl olan bir
avukat için de uygulanabilir. 

14.3 ‹hraç   

Baro Yönetim Kurulu, bir üyenin Baro üyesi olmas›n› engel-
leyecek flekilde hareket etti¤ini tespit ederse, en az 6 olumlu oy
ile ilgili üye hakk›nda ihraç karar› verir. Böyle bir karar al›nmadan
önce ilgili üyenin düflüncelerini aç›klamas›na izin verilir; üyenin
mesleki faaliyetlerini yürüttü¤ü Bölge Yönetim Kurulunun ve Disip-
lin Komitesinin görüflleri al›n›r. 

Baro Yönetim Kurulu ihraç karar›n›n verilmesinden 3 y›l sonra,
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Bölge Yönetim Kurulunun konuyla ilgili istemi ve en az 6 olumlu
oy üzerine ihraç karar›n› iptal edebilir. Yönetim Kurulunun iptal
karar›n› oybirli¤iyle almas› halinde 3 y›ll›k bekleme flart› aranmaz.

Baro Yönetim Kurulu taraf›ndan aksi kararlaflt›r›lmad›¤› sürece,
üyenin ihraç edilmesi hususunda Disiplin Kurulu bilgilendirilir.
Disiplin Kurulu, kendisine önceden bildirilen ihraç kararlar›n›n ip-
tal edilmesi halinde de  ayn› flekilde bilgilendirilir.     

14.4 Tahkim

Avukatlar aras›ndaki çekiflmelerde, meselenin hakem arac›l›¤›y-
la çözümlenmesi kararlaflt›r›labilir. 

Çekiflme konusu, meslek ahlak›na iliflkin kurallar›n yorumlan-
mas›ndan ibaret ise, mesele hakem olarak hareket eden Daimi
Etik  Komitesinin karar›yla çözümlenir.        

Baro Baflkan›, taraflarca baflka türlü kararlaflt›r›lmad›¤› takdir-
de, sözkonusu avukatlar aras›ndaki meseleye iliflkin karar verecek
Hakem Mahkemesi için 3 Baro üyesini aday olarak gösterir.

Bu bölüm uyar›nca verilen bir hakem karar› Baro üyeleri aç›s›n-
dan ba¤lay›c›d›r.

Bölüm 15. Son  Maddeler

15.1 ‹çtüzü¤ün De¤ifltirilmesi

Tüm Baro üyeleri içtüzü¤ün de¤ifltirilmesi amac›yla öneriler
sunabilir. Öneriler üyenin ba¤l› oldu¤u Bölge Barolar› arac›l›¤›yla,
üyenin Baro Yönetim Kurulu veya Genel Kurul üyesi olmas› halin-
de ad› geçen organlar arac›l›¤›yla da sunulabilir.

Buna ek olarak, içtüzü¤ün de¤ifltirilmesi önerisi Baro Yönetim
Kurulu arac›l›¤›yla Sekreterlik taraf›ndan da yap›labilir.

‹çtüzü¤ün de¤ifltirilmesine iliflkin öneriler, görüfllerini sun-
malar› amac›yla bölgelere gönderilir ve Genel Kurul taraf›ndan
konuyla ilgili karar verilmesi öncesinde Baro Yönetim Kurulunca
ele al›n›r. Genel Kurul üyelerinin  2/3’nün  olumlu oyu, karar yeter
say›s›d›r.
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15.2 ‹çtüzü¤ün Yürürlü¤e Girifl Tarihi   

Sözkonusu içtüzük 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle yürürlü¤e gir-
er.

15.3 Geçici Hükümler

‹çtüzük kurallar›, yürürlü¤e girmelerini takiben tüm seçimlerde
ve aday göstermelerde geçerli hale gelir. 

Bölüm 3.1 hükümleri uyar›nca, Genel Kurulun say›sal olarak
genifllemesine iliflkin düzenleme 2000 y›l›n›n ‹lkbahar toplant›s›y-
la birlikte yürürlü¤e girer.  

Baro Yönetim Kurulunun 3 üyesinin ve Baro Baflkan›n›n görev
süresi 2000 y›l› ilkbahar›nda sona erer. 2000 y›l› ‹lkbahar›nda
düzenlenecek Genel Kurulda, çekilen 3 Yönetim Kurulu üyesi yer-
ine 3 yeni üye seçilir. Buna ek olarak Oslo Bölgesinden, Aust-Ag-
der, Vest-Agder, Sor-Rogaland ve Haugesund bölgelerinden birer
üye seçilir.

1998 ve 1999 ilkbahar›nda Baro Yönetim Kuruluna seçilen üyel-
er 2002 ilkbahar›na kadar görevde kal›rlar. 2002 y›l›nda düzen-
lenecek olan Genel Kurul toplant›s›nda görevleri sona eren 5
Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üyeler seçilir.

2000 y›l› ilkbahar›nda düzenlenecek olan Genel Kurul toplan-
t›s›nda Seçim Komitesinin bütün üyelikleri için seçimler yap›lacak-
t›r. Sadece bir dönem veya daha az bir süre için üyelik yapm›fl
olan üyeler bir kez daha seçilebilirler. Seçim Komitesine iliflkin
1972 y›l›nda kabul edilen ve 1979 y›l›nda de¤ifltirilen yönergeler
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

1 Ocak 2000 öncesinde birtak›m görevlere seçilen veya atanan
üyeler seçildikleri veya atand›klar› dönem süresince görevde kal›r-
lar. 

2000 y›l›nda düzenlenen y›ll›k toplant›larda, her bir bölge, Böl-
ge Yönetim Kurullar›n›n büyüklü¤ü hususunda de¤erlendirme
yapar ve karar verir.

1 Ocak 2000 tarihinden sonra yap›lan üyelik baflvurular›, iflbu
içtüzük uyar›nca ele al›n›r.



479Norveç Barosu ‹çtüzü¤ü

Sekreterli¤in, iflbu içtüzükte bahsedilen karar verme yetkisi 1

Ocak 2000 tarihinden sonra sunulan meselelere dairdir. Bölüm

14’de belirtilen disiplin cezalar›na iliflkin hükümler 1 Ocak 2000

tarihinden sonra ele al›nan meseleler aç›s›ndan uygulan›r.

Genel Kurulun, buradaki içtüzük uyar›nca, usule veya Baro or-

ganlar›na iliflkin birtak›m kurallar kabul edebilmesi amac›yla,

kurallara iliflkin öneriler (Sözkonusu kurallar›n bu içtüzük de kab-

ul edildi¤i, 1999 sonbahar›nda yap›lan Genel Kurul toplant›s›nda

kabul edilmemifl olmas› halinde) 2000 y›l›nda düzenlenecek olan

Genel Kurul toplant›s›na sunulur.                

‹çtüzükte de¤ifliklik yap›lmas›n› düzenleyen bölüm 15.1 hüküm-

leri 1 Ocak 2000 tarihinden sonra kabul edilen her türlü içtüzü¤ü

kapsar. 
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‹NG‹LTERE ve GALLER’DE
HUKUK MÜfiAV‹RLER‹

(SOLICITORS)
HAKKINDA ÖZET
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‹ngiltere’de Hukuk Mesle¤i 

‹ngiltere, tek bir hükümete sahip olmas›na ra¤men, birden faz-
la adli sisteme sahiptir. Kuzey ‹rlanda ve ‹skoçya’da ise, ‹ngiltere
ve Galler’deki sistemden ayr›lan farkl› bir hukuk, adliye ve avukat-
l›k sistemi yürürlüktedir.

‹ngiltere ve Galler’de avukatl›k mesle¤i temel olarak ikiye ayr›-
l›r: Hukuk Müflavirleri (Solicitors) ve Duruflma Avukatlar› (Barris-
ters). Bu broflür ‹ngiltere ve Galler’deki  hukuk müflavirlerinin mes-
leki kurumu olan The Law Society taraf›ndan bast›r›lm›fl olup, Hu-
kuk Müflavirlerinin kim oldu¤unu ve ne yapt›klar›n› aç›klamakta-
d›r.

Hukuk müflavirleri ‹ngiltere’deki avukatlar›n ço¤unlu¤unu olufl-
turmaktad›r. Müflavirler, hukukla ilgili konularda temel dan›flman-
l›k hizmeti verirler ve mahkemelerdeki davalar›n ço¤unlu¤u onlar
taraf›ndan yürütülür. Yabanc›lar›n ço¤unlu¤u hukuk müflavirleri
kanal›yla adli hizmetten yararlanmaktad›rlar.

‹NG‹LTERE ve GALLER’DE HUKUK
MÜfiAV‹RLER‹ (SOLICITORS) HAKKINDA ÖZET

Çeviren: Av. Serkan Cengiz
‹zmir Barosu Üyesi
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Ba¤›ms›z Bir Hukuk Mesle¤i

Hukuk müflavirleri ba¤›ms›z avukatl›¤›n üyeleridir. ‹ngiltere ve
Galler’de 79.000’nin üzerinde hukuk müflaviri olup, yüksek stan-
dartlarda bir e¤itim ve staja tabidirler. Hukuk müflavirleri, meslek
örgütleri Law Society taraf›ndan belirlenen mesle¤in yürütülmesi-
ne iliflkin s›k› kurallara uymak zorundad›rlar.

Hukuk müflavirlerinin görevleri, mahkemelerde savunma ve
temsil de dahil olmak üzere, halka, iflyerlerine, di¤er mesleklere
ve yabanc› müvekkillere adli hizmet sunmakt›r. Birincil sorumlu-
luklar› müvekkilleridir. Adli yönü olan tüm ticari ifllerde müvekkil-
lerinin temsilcisi olup, müvekkillerinin menfaati gere¤ince hareket
etmek zorundad›rlar. Bu durumun do¤al bir  sonucu olarak, bir da-
van›n yürütülmesi flu yükümlülükleri içerir: flayet bir menfaat ça-
t›flmas› ortaya ç›karsa, müvekkil ad›na hareket etmeye son veril-
mesi yükümlülü¤ünü; müvekkil s›rlar›n›n gizli tutulmas› yükümlü-
lü¤ünü (müvekkilin adresi dahi r›zas› olmaks›z›n iffla edilemez);
müvekkile ait paran›n ayr› bir hesapta tutulmas› yükümlülü¤ünü;
yasal olarak zorunlu olmasa dahi üstlenilen görevlere sayg› gös-
terme yükümlülü¤ünü. Müvekkil ad›na hareket etme yükümlülü¤ü-
nün tek istisnas›, hukuk müflavirinin "Temyiz Mahkemesi Yetkili-
si" olmas›, bir di¤er deyiflle, bu mahkemede yarg›çl›k görevini ka-
bul etmesi halinde ortaya ç›kan çat›flma halidir. Müvekkiller, ob-
jektif ve gizli dan›flmanl›k alma hususunda hukuk müflavirlerine
güven duyarlar.

Serbest Hukuk Müflavirli¤i

Hukuk müflavirlerinin %80’i ortakl›k fleklinde veya kendi büro-
lar›nda serbest olarak çal›flmaktad›r. Tek bafl›na çal›flan hukuk
müflavirleri kendi hukuk firmalar›na sahip olup, firmay› bizzat ken-
dileri idare etmektedir. Bir hukuk müflavirinin tek bafl›na çal›flabil-
mesi için 3 y›ll›k bir yeterlili¤e sahip olmas› gerekmektedir. Ortak-
l›k halinde firma, kâr› kendi aras›nda paylaflan çok say›da hukuk
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müflaviri avukat taraf›ndan yönetilir. Firmalar›n baz›lar›  hukuk mü-
flavirleri de dahil olmak üzere, çok say›da personel çal›flt›rmakta,
bazen de yabanc› avukatlar istihdam edebilmektedirler. Son za-
manlara kadar bir hukuk müflavirinin, hukuk müflaviri olmayan
baflka bir kimse ile ortakl›k kurmas› mümkün de¤il iken 1992 y›-
l›nda getirilen yeni düzenleme ile hukuk müflavirlerinin, baflka hu-
kuk sistemleri uyar›nca avukatl›k yapma hakk›na sahip olan kifli-
lerle ortakl›k yapmalar›na izin verilmifltir. ‹ngiltere ve Galler’de, ül-
ke çap›ndaki 14.000 büro arac›l›¤›yla faaliyet gösteren 8.500’ün
üzerinde hukuk müflavirli¤i firmas› bulunmaktad›r. Ayr›ca baz› fir-
malar›n, ‹ngiliz hukuku ve uluslararas› hukuk aç›s›ndan müvekkil-
lerine dan›flmanl›k yapabilmek amac›yla, yurtd›fl›nda, özellikle Av-
rupa ülkelerinde, Amerika Birleflik Devletlerinde, Ortado¤u’da, ve
Uzakdo¤u’da bürolar› bulunmaktad›r. Firmalar›n ço¤u 4 veya da-
ha az ortaktan oluflmaktad›r. Ancak, hukukun gittikçe karmafl›klafl-
mas› ve ihtisaslaflmas› nedeniyle daha büyük firmalara do¤ru bir
kay›fl sözkonusudur. Yirmi veya daha fazla ortaktan oluflan firma-
lar gittikçe yayg›nlaflmakta, en büyük firmalar 100’den fazla ortak-
tan oluflmaktad›r.

Hukuk müflavirleri yayg›n idari birimlerin takviye gücü olup,
daha çabuk ve etkili hizmet verebilmek için bilgi teknolojisinde
meydana gelen geliflmelerin avantajlar›ndan yararlanmaktad›rlar.
Çok say›da firma, müvekkillerinin dünyan›n herhangi bir yerindeki
acil ihtiyaçlar›na cevap verebilmek amac›yla 24 saat faaliyet gös-
termektedir.

‹ngiltere’de adli dan›flmanl›k hususunda herhangi bir tekelin
olmad›¤›n› belirtmemiz gerekir. Buna iliflkin tek s›n›r Hukuk Müfla-
virleri ve Duruflma Avukatlar›na kanun dolay›s›yla hasredilen alan-
lard›r. Bu alanlar, mülkiyetin devri ifllemleri, tereke ve müvekkille-
rin Mahkeme huzurunda temsil edilmesidir. Avukat olsun veya ol-
mas›n herkes yasal dan›flmal›k yapabilir. Halk, mahkeme huzurun-
da kendini bizzat temsil etme de dahil olmak üzere, adli ifllemle-
rini bizzat takip edebilir.
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Ücretli Hukuk Müflavirleri

Hukuk müflavirlerinin %10’u yerel veya merkezi Hükümet tara-
f›ndan veya kendileri hukuk departman›na sahip olan endüstri ve
ticaret alan›ndaki flirketler taraf›ndan istihdam edilmektedir. 1500
hukuk müflaviri, ceza davalar›nda polis ad›na hareket eden Krali-
yet Kovuflturma Servisi taraf›ndan istihdam edilmektedir. Ücretli
hukuk müflavirleri serbest çal›flan meslektafllar› ile eflit statüye sa-
hiptir: Ayn› kurallara tabi olup, tam anlam›yla ba¤›ms›z avukat
olarak kabul edilirler. K›saca, tek bir müvekkil, yani iflverenleri için
çal›flan avukat olarak de¤erlendirilirler.

‹ngiltere ve Galler’in ço¤u kasabas›nda hukuk müflavirli¤i bü-
rolar› bulunmaktad›r. Bu bürolar (hukuk müflavirleri baz› ülkelerde
noterlerce yap›lan mülkiyet devri, sözleflme düzenlenmesi, tereke-
nin tenfizi de dahil olmak üzere baz› ifllemleri yapmaktad›rlar) ad-
li dan›flmanl›k ihtiyac› içinde olan kifliler için ilk ba¤lant› noktas›-
d›r.

Genel Olarak Mesleki Faaliyetler

Hukuk müflavirleri, halka, hukuki problemlerinin çözümü teme-
linde hizmet verirler. Buna karfl›n belirli bir mahkemeye ba¤l› de-
¤ildirler. Bir hukuk müflaviri tüm ‹ngiltere ve Galler’de  faaliyet
gösterebilir. Gayrimenkul devri ve terekeye iliflkin ifllemler hukuk
müflavirleri taraf›ndan verilen genel hizmet içinde önemli bir yer
tutar. Hukuk müflavirleri ayr›ca yaralanmalardan kaynaklanan ta-
lepleri takip edebilir, dan›flmanl›k amac›yla davet edilebilir veya
ceza davalar›nda müvekkilleri ad›na mahkemelerde savunma ya-
pabilirler. Aile hukuku önemli bir ifl yükünü oluflturur. Hukuk mü-
flavirleri evlilik hukukuna iliflkin davalarda avukat olarak s›kça rol
oynarlar; istihdam, sözleflmeler, flirket kurma ve rekabet politika-
s› gibi hususlarda iflyerlerine dan›flmanl›k hizmeti sunarlar. 

‹flyeri Dan›flmanlar›
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Hukuk müflavirleri yasal dan›flmanl›k sunman›n ötesinde, mü-
vekkillerinin güven duydu¤u dan›flmanlard›r. Belirli bir müvekkille
uzun bir çal›flma geçmiflinin olmas›, hukuk müflavirinin vergi hu-
kuku veya di¤er finansal meseleler gibi, hukukla yak›n iliflkisi ol-
mayan alanlarda müvekkiline dan›flmanl›k hizmeti vermesi olana-
¤›n› sa¤lar. Örne¤in, emlak al›m› s›ras›nda özel bir kredi türü olan
gayrimenkul kredisi temin edebilir veya vasiyetname ile iliflkili ver-
gi meselelerinde dan›flmanl›k hizmeti sunabilir. Hukuk müflavirleri
yerel ticaret çevresinin can damar› olup, bankalarla, muhasebeci-
lerle ve di¤er mesleklerle iyi iliflkilere sahiptir. Hukuk müflaviri,
müvekkiline baflvuru konusuyla ilgili olarak yard›m sa¤layamaz
ise, yard›m edebilecek baflka birisini bulabilir.  

Uzmanlar

Bir hukuk müflavirli¤i firmas› tüm alanlarda  hizmet sunabilir-
ken, tek bafl›na çal›flan hukuk müflavirleri ile tek kifli taraf›ndan
yönetilen firmalar genellikle uzman olduklar› hukuksal alanlarda
ihtisaslaflmaktad›rlar. Bu duruma büyük flehirlerde ticaretle u¤ra-
flan müvekkiller aç›s›ndan daha da s›k rastlanmaktad›r: Uzmanl›k
alanlar›na bankac›l›k hukuku, e¤lence hukuku, flirketler ve ticaret
hukuku, inflaat, vak›f, çevre hukuku, sigorta, telif haklar›, vergi, re-
kabet, deniz hukuku ve tahkim girmektedir.

Ticari Bilirkiflilik 

‹ngiltere’nin tarihsel olarak dünyan›n ticaret ve finans merkezi
pozisyonuna sahip olmas›, hukuk müflavirlerinin uluslararas› ifl-
lemlere iliflkin hizmet sunmada tecrübe kazanmalar›na neden ol-
mufltur. ‹ngiliz ticaret hukukunun yüzy›llar› aflan bir geliflme süre-
cine sahip olmas›,  uluslararas› sözleflmelerde s›kl›kla hâkim hu-
kuk olarak seçilmesi sonucunu do¤urmufltur (sözkonusu ticari ifl-
lemin ‹ngiltere ve Galler’le herhangi bir iliflkisinin olmad›¤› haller-
de bile). Gerçekten de Londra Ticaret Mahkemesinde görülmekte
olan davalarda, davac›lar›n %80’den fazlas› denizafl›r› ülkelerden
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gelmektedir.  

Hukuk müflavirleri uluslararas› ifllemlerde ayr›ca iki avantaja
daha sahiptir: Amerika Birleflik Devletleri ile Uzakdo¤u aras›ndaki
zaman fark› ve dünya ifl çevrelerinde yayg›n olarak kullan›lan dil.
Bu iki durum, farkl› hukuk sistemlerini içeren ve hukuksal dan›fl-
manl›k hizmetini gerektiren baz› konularda hukuk müflavirlerinin
ideal bir koordinatör olarak hareket etmelerini sa¤lamaktad›r. Hu-
kuk müflavirleri ayr›ca, ülkeleriyle Amerika Birleflik Devletleri, Ka-
nada, Avustralya, Yeni Zelanda Hong Kong gibi ülkeler aras›ndaki
tarihsel iliflkilerin avantaj›na sahiptir. ‹ngiliz hukuku ve gelenekle-
ri eski ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u ve Amerika Birleflik Devletleri  hu-
kuk sistemlerinin temelini oluflturmaktad›r.

Avrupa Birli¤i

Avrupa Birli¤i, özellikle  Avrupa Ortak Pazar›n›n gelifliyle, hu-
kuk müflavirleri aç›s›ndan gittikçe önem kazanmaktad›r. Avrupa
Birli¤i Hukuku, ‹ngiliz iç hukukunun bir parças› olup, rekabet, is-
tihdam, çevre koruma ve telif haklar› gibi ticari çevreleri ilgilendi-
ren alanlar› etkilemekte, yurttafllara yeni haklar sa¤lamaktad›r. Hu-
kuk müflavirleri, Avrupa d›fl›ndaki avukatlar ve müvekkiller için
hem ticari f›rsatlar, hem de  özgürlükler alan›nda ideal bir dan›fl-
ma kayna¤›d›r. Hukuk müflavirleri bu hizmeti sa¤layabilmek ama-
c›yla, Avrupa Birli¤inin Merkezi Brüksel’den gelen yeni yasalar› ve
Lüksembourg’daki Avrupa Adalet Divan› kararlar›n› sürekli takip
etmek durumundad›rlar.

Avrupa Birli¤i meseleleri üzerine daha iyi dan›flmanl›k hizmeti
verebilmek amac›yla, 40 civar›nda ‹ngiliz Hukuk Müflavirli¤i firma-
s› Brüksel’de büro kurmufltur. Büro kurmayanlar ise Belçika ve di-
¤er üye ülkelerde çal›flan meslektafllar› ile ortak çal›flma yoluna
gitmifllerdir. The Law Society’nin Brüksel’de bir bürosu bulunmak-
tad›r. Bu trend, sadece Avrupa Birli¤i içinde de¤il, tüm dünyadaki
avukatlar aras›nda uluslararas› bir a¤ kurulmas›na do¤ru seyret-
mektedir. Bu alandaki geliflmeler The Law Society’nin ‹ngiltere ve
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Galler’deki hukuk müflavirlerinin yabanc› avukatlarla çok uluslu or-
takl›k kurmas›na izin veren karar›n›n sonras›nda devam edecektir.
Tüm bu iliflkiler tek bir amaç içindir: Müvekkillerin, ihtiyaç duyduk-
lar› zaman ve yerde yasal dan›flmanl›ktan yararlanmas›n›n sa¤lan-
mas›.

Dava Avukatlar› (Barristers)

‹ngiltere ve Galler’de yaklafl›k 10.000 dava avukat› bulunmak-
tad›r. Dava avukatlar› yasal dan›flmanlar olup, özellikle davalarla
ilgili meselelerde savunman veya dan›flman ad› alt›nda ihtisaslafl-
m›fl bir hizmet verirler. Dava avukatlar›n›n staj e¤itimi, savunman-
l›k sanat›, mahkeme usulü ve delil kurallar› üzerinde yo¤unlafl-
maktad›r. Savunma ço¤unlukla hukuk müflavirleri taraf›ndan yeri-
ne getiriliyor olmas›na ra¤men; dava avukatlar›, uzmanl›klar› ve
mahkeme savunmalar›ndaki tecrübeleri nedeniyle bir dava dosya-
s›n›n yürütümünü üstlenirler. 1990 tarihli Mahkemeler ve Adli Hiz-
metler Yasas› dava avukatlar›na ait olan Yüksek Mahkemeler hu-
zurundaki savunmanl›k tekelini kald›rm›fl; hukuk müflavirlerine ge-
rek Yüksek Mahkemelere, gerek ilk derece mahkemelerine savun-
man olarak kat›lma olana¤›n› sa¤lam›flt›r. Hukuk müflavirleri, dava
avukatlar›n›n bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç duyduklar› zamanlar-
da, mahkeme huzuruna ç›kman›n öngörülmedi¤i durumlarda dahil
olmak üzere onlardan yard›m isteyebilir.

Dava avukatlar› tek bafllar›na ve serbest olarak çal›flmalar›na
ra¤men "chambers" (odalar/daireler) ad› verilen ofisleri paylaflabi-
lirler. ‹fllerinin do¤as› gere¤i Chambers’lar  önemli mahkemelerin
yak›nlar›nda bulunurlar. 

Genel olarak dava avukatlar› müvekkil ile do¤rudan bir iliflkiye
sahip olmay›p, sadece hukuk müflaviri arac›l›¤›yla müvekkilin tali-
mat›n› al›rlar. Hukuk müflaviri müvekkilinin menfaatlerine en uy-
gun olan dava avukat›n› seçecektir. Dava avukatlar›, ‹ngiliz mah-
kemeleri huzurunda görülmekte olan herhangi bir davan›n olma-
d›¤› ve öngörülmedi¤i durumlarda yabanc› bir müvekkil veya avu-
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katla do¤rudan iliflkiye geçebilir. (Aksi bir durumda dava avukat›
talimatlar› hukuk müflavirinden alacakt›r.) Müvekkilin dava avuka-
t›na do¤rudan talimat vermek istemesi halinde, ilk önce bir dizi
Chamber’›n idarecisi olarak hareket eden kâtip ile iliflkiye geçme-
si gerekmektedir.

Dava avukatlar›n›n meslek örgütü Baro Genel Meclisi olup, ad-
resi;

3 Bedford Row, Londra WC1R 4DB; telefonu 00 44 20 7242
00 82’dir.

Yarg›çlar       

Di¤er Avrupa ülkelerinin aksine, ‹ngiltere ve Galler’deki yarg›ç-
l›k ayr› bir kariyer içermemektedir. Yarg›çlar, hukuk mesle¤inin her
iki alan›ndan (yarg›çl›k ve avukatl›k) tayin edilir. Yarg›çlar, Nihai
Temyiz Mahkemesinde (The House of Lords), Temyiz Mahkemesin-
de, Yüksek Mahkemede ve Kraliyet Mahkemesinde, Dönüflümlü
Yarg›ç veya ‹lçe Yarg›c› olarak görev yaparlar. Dönüflümlü Yarg›ç-
lar ceza davalar›n› yürütmek üzere Kraliyet Mahkemelerinde, hu-
kuk davalar›n› yürütmek üzere Vilayet Mahkemelerinde görev ya-
parlar. Ayr›ca, hukuk mesle¤inin her iki taraf›ndan seçilen ve hak-
s›z olarak iflten ç›kar›lma gibi konular› ele alan de¤iflik mahkeme-
lerde (Kraliyet Mahkemeleri, Vilayet Mahkemeleri) görev yapan ya-
r› zamanl› yarg›çlar bulunmaktad›r.

Gerçekte, davalar›n ço¤u yarg›çlarca de¤il, meslekten olmama-
lar›na ra¤men, alanlar›ndaki bilgi, tecrübe ve sayg›nl›klar› nedeniy-
le mahkemeler taraf›ndan görevlendirilen kifliler taraf›ndan ele
al›nmaktad›r. Örne¤in, önemsiz ceza davalar›n›n ço¤unlu¤u Sulh
Mahkemelerindeki yarg›çlar taraf›ndan  görülmektedir. Bu kifliler
yasal anlamda yarg›çl›k s›fat›na sahip olmayan,  fakat toplumun
sayg›n üyeleri olmalar› nedeniyle yar› zamanl› yarg›çl›k görevi ya-
pan kiflilerdir. Yarg›çlar›n tümü, Hükümet üyesi ve ayn› zamanda
Lordlar Kamaras›’n›n sözcüsü olan The Lord Chancellor  taraf›ndan
atan›r. The Lord Chancellor1, Adalet Bakan›  benzeri bir görev ya-
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par. Buna karfl›n Adaletin tesis edilmesi ile ilgili baz› meseleler
‹çiflleri Bakan›n›n görev alan›na girmektedir.

Tayin olunan yarg›ç, hem yasama ve hem idare aç›s›ndan ta-
mam›yla ba¤›ms›z olup, politik müdahale korkusu olmaks›z›n,
adaleti özgürce tesis eder.

Mahkemelerin Yap›s›

Mahkeme sistemi, ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri ol-
mak üzere ikiye ayr›lm›flt›r. Hukuk davalar›n›n ço¤unlu¤u ilk dere-
ce mahkemesi s›fat›yla Vilayet Mahkemeleri (the County Courts)
taraf›ndan görülür. Yüksek mebla¤lar›n sözkonusu oldu¤u davalar
ise, ilk derece mahkemesi olarak Yüksek Mahkemece (the High
Court) görülmektedir. Gerek Vilayet Mahkemelerinde, gerek Yük-
sek Mahkemede görülen davalar, Temyiz Mahkemesi (the Court of
Appeal) hukuk k›sm›nda temyiz edilir.

Önemli olmayan tüm ceza davalar› Sulh Mahkemelerince (the
Magistrate Courts) ele al›n›r. Ancak, 6 aydan daha fazla bir hapis
cezas› ile sonuçlanma ihtimali olan davalar duruflmal› yarg›lama
amac›yla Kraliyet Mahkemelerine havale edilir (Crown Court). Bu-
radaki yarg›lama Anglo-Sakson hukuk sisteminin temeli olan hu-
kukçu olmayan kiflilerden oluflan juri sistemi temelinde yürütülür.
Sulh Mahkemeleri taraf›ndan verilen kararlar Kraliyet Mahkemele-
ri nezdinde, Kraliyet Mahkemeleri taraf›ndan verilen kararlar Tem-
yiz Mahkemesi (Ceza Bölümü)  nezdinde temyiz edilebilir.      

Gerek ‹ngiltere ve Galler, gerek ‹skoçya ve Kuzey ‹rlanda aç›-
s›ndan en yüksek Mahkeme, Lordlar Kamaras› (the House of
Lords) olup, sadece uygulanan hukuk aç›s›ndan yap›lan   temyiz
baflvurular›n› inceler. Her bir dava normal koflullarda komitedeki
5 Hukuk Lord’u taraf›ndan incelenir. Bir mahkemece, Avrupa Top-
luluk Hukukuna iliflkin bir meselenin görülüyor olmas› halinde,
mahkeme yorum için Lüksembourg’da bulunan Avrupa Adalet Di-
van›’na baflvurabilir.
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Hukuk Müflavirlerinin Tarihçesi

Hukuk müflavirleri mesle¤i, Mahkeme dili olarak Norman Fran-
s›zcas›n›n kullan›ld›¤›, dolay›s›yla davac›lar›n çevirmen temsilcile-
re ihtiyaç duyduklar› 12. yüzy›la kadar uzanan uzun bir tarihsel
geçmifle sahiptir. Bu temsilci ayr›ca mahkeme huzurunda müvek-
kilini temsil edebilmekteydi. Vekil (attorney) ad›yla bilinen bu ki-
fliler günümüz hukuk müflavirlerinin öncüsüydüler. 

The Law Society’nin kuruldu¤u 19.yüzy›l›n bafllar›na kadar
mesle¤e iliflkin kapsaml› bir mevzuat yoktu. The Law Society’ye,
1845 tarihli Kraliyet fiart’› ile meslek icras› ve e¤itim aç›s›ndan ulu-
sal standartlar uygulamas› yetkisi verilmifltir. Eflzamanl› olarak
temsilci teriminin kullan›lmas›na son verilmifl, onun yerine "hukuk
müflaviri" terimi tercih edilmifltir. The Law Society’nin görevleri
günümüze kadar Parlamento taraf›ndan ç›kar›lan yasalarla genifl-
lemifltir. 

The Law Society Konseyi kurumun yönetim organ› olup, mes-
le¤e iliflkin düzenleme yapma yetkisine sahiptir. Konsey’in 75 üye-
si meslektafllar aras›ndan seçim çevresi veya uzmanl›k temelinde
seçilmektedirler.     

Tüzük

Tüm hukuk müflavirleri levhada (hukuk müflaviri olma hakk›na
sahip kiflilere iliflkin kütük) kay›tl› olmak zorundad›r. The Law So-
ciety yeni hukuk müflavirlerinin mesle¤e uygun ve yarafl›r kifliler
olmas› ve zorunlu e¤itimden geçmifl olmalar› temelinde levhaya
kabul ifllemlerini yürütmektedir. Kabul edilme mesle¤e girifl anla-
m›na gelmektedir. Hukuk müflavirli¤i yapmak isteyen herkes The
Law Society’den y›ll›k çal›flma sertifikas› almak zorundad›r. Bu ser-
tifika hukuk müflavirinin yeterli ehliyete sahip oldu¤u ve The Law
Society taraf›ndan yürürlü¤e konulan kurallara uygun davrand›¤›
garantisini vermektedir. The Law Society birden fazla ülkeyi kap-
sayan ifllere dair kurallar› da içeren Hukuk Müflavirleri için Mesle-
¤in Yürütülmesi Rehberi’ni yay›nlar. Bir hukuk müflaviri, mesle¤in



492 Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar›-1

yürütülmesine dair kurallara uymamas› halinde, k›namadan, levha-
dan silinmeye kadar (bunun anlam›, bir daha avukat olarak çal›-
flamamalar›d›r)  bir dizi yapt›r›mla karfl› karfl›ya kalabilir.  

The Law Society, mesle¤in kötü yürütülmesine iliflkin flikayet-
leri araflt›ran, Hukuk Müflavirlerinin Denetimi için Büro ad›nda özel
bir birime sahiptir. Büronun, cevaplanmas› gereken ciddi bir vaka
bulgulamas› halinde, konuyla ilgili hukuk müflaviri, Hukuk
Müflavirleri için Disiplin Mahkemesi adl› özel bir mahkeme huzu-
runa ç›kar›labilir. Hukuk müflavirlerinin üçüncü kifliler aç›s›ndan
zarar sigortas› yapt›rma zorunlulu¤unun yan› s›ra, halk›n dürüst ol-
mayan bir hukuk müflaviri nedeniyle, ekonomik olarak zarar gör-
mesinin önlenmesi  amac›yla  tazminat fonuna katk› sunma zorun-
lulu¤u da bulunmaktad›r. 

Hukuk müflavirleri savunmanl›k d›fl›nda s›n›rs›z bir sorumlulu¤a
sahiptirler.

Staj

Hukuk müflavirli¤i staj› s›k› bir e¤itim sürecidir. Hukuk müflavir-
lerinin pek ço¤unun hukuk fakültesi mezunu olmas›na karfl›n,
baz›lar› di¤er disiplinlerden mezun olmufllard›r (The Law Society
bunu akademik aç›dan eflde¤er zorlukta görmektedir). Di¤er alan-
lardan mezun olan kiflilerin, Ortak Meslek S›nav›na (Common
Professional Examination/CPE) girmeleri ve hukukun prensipleri
alan›ndaki 1 y›ll›k kursa kat›lmalar› zorunludur. Bu noktada, staj-
yer, hukuk müflaviri (solicitor) veya dava avukat› (barrister) olmay›
seçebilir. Dava avukatl›¤›nda yap›lmas› gereken sonraki staj süre-
si di¤erine nazaran(hukuk müflavirli¤i staj›) bir derece k›sa olacak-
t›r.

Gerek hukuk mezunlar›, gerekse CPE ö¤rencileri ayr›ca The Law
Society taraf›ndan düzenlenen ve  bir y›ll›k teorik e¤itime eflde¤er
olan Adli Uygulama Kursunu  tamamlamak zorundad›rlar. Bu ek
staj y›l›, maddi hukuk, uygulama ve usul ile (en az›ndan %25’nin
ayr›ld›¤›) belge düzenleme, görüflme yapma, müzakere yürütme,
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savunma yapma ve mevzuat araflt›rmas› yapma yeteneklerinin
kazan›lmas› amac›yla yap›lan çal›flmalar aras›nda bir denge sa¤lar.
Ö¤renciler ayr›ca, hukuk müflavirlerinin genellikle müvekkillerine
ait büyük mebla¤lar› kontrol etmeleri nedeniyle, hesaplar›n ve
profesyonel ahlak›n korunmas› aç›s›ndan e¤itime tabi tutulur. Kur-
sun sonunda ö¤renciler seçmifl olduklar› Ticari Müvekkil, Özel
Müvekkil temelinde, zorunlu 4 temel hukuk alan›ndan s›nava tabi
tutulurlar (Mülkiyetin devri: vasiyetnameler ve tereke; ‹dare;
Ticaret hukuku ve uygulama; Dava ve savunmanl›k).

The Law Society’nin Adli Uygulama Kursunun tamamlanmas›n-
dan sonra müstakbel hukuk müflavirleri, hukukun çeflitli alanlar›n-
da uygulama tecrübesi kazanmak amac›yla Hukuk Müflavirli¤i fir-
malar›ndaki 2 y›ll›k staj dönemlerine bafllarlar. Bu aflamada "staj-
yer hukuk müflaviri" olarak adland›r›l›rlar.

Avrupa Birli¤i ülkelerinden veya di¤er ülkelerden gelerek
hukuk müflaviri olmak isteyen  avukatlar, Avukatl›k Staj› Tüzü¤ü
uyar›nca bu prosedürden muaf olmalar›na karfl›n, özel bir nakil
testine tabi tutulurlar.

Hukuk müflavirlerinin tüm staj aflamalar› The Law Society
taraf›ndan denetlenmektedir. Sistem, uygulaman›n tüm alanlar›
aç›s›ndan stajyerin genifl bir e¤itim almas›n› amaçlamaktad›r. The
Law Society, hukuk müflavirlerinin de kat›lmas›n›n gerekti¤i, yasal
geliflmeler hakk›nda güncelli¤in yakalanmas› için süreklilik gös-
teren zorunlu bir e¤itim  sistemine sahiptir.  

Law Society Hizmetinizdedir

The Law Society çok say›da baflka rollere de sahiptir. Hükümet
ve di¤er kurumlarla hukuki reformlar veya  yeni yasalar›n müza-
kere edilmesi konular›nda hukuk müflavirlerini temsil etmekte; uy-
gulama ve mevzuat alan›ndaki geliflmeler hakk›nda hukuk
müflavirlerini bilgilendirerek onlara rehberlik etmekte; üyelerine
yard›m amac›yla kitaplar, dergiler ve elkitapç›klar› yay›mlamakta;
hukuk müflavirli¤i mesle¤ini gelifltirmekte ve hukuk hizmetlerin-
den yararlanan kiflilerin uygun hukuk müflavirleri bulmalar›na yar-
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d›mc›  olmaktad›r. The Law Society tüm hizmetleri yerine getirebil-
mek amac›yla 700 personel istihdam etmektedir.

Hukuk müflavirleri ve hizmetleri hakk›nda daha fazla bilgi al-
mak için lütfen afla¤›daki adres ve telefon numaras›  arac›l›¤›yla
ba¤lant› kurunuz:

The International Team,

The Law Society, 113 Chancery Lane,

London WC2A  1PL.

Tel.00 44 20 7242 12 22


