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Soru 1 

 

(A) Eksik (Kusurlu, defective indictment) iddianame nedir ve hangi 

durumlarda bir iddianame bu şekilde adlandırılabilir? Mahkemenin 

değiştirilmesi ile ilgili imtiyazları nedir? Değiştirilme sonrasında izlenen 

prosedür nedir? Kanun maddelerine ve amaçlarına atıfta bulununuz.  

(9 puan) 

 

(B) İddianame hangi unsurları içermeli, Kanun ne öngörmektedir? 

Kurbanın adı iddianamenin bir parçası mıdır? İlgili içtihat hukukunu 

belirtiniz. 

 

(8 puan) 

 

(C) Sanığın tanık ifadesiyle İlk Derece Mahkemesi tarafından mahkum 

edilmiş olabileceği durum ile ilgili mahkumiyetin iptali ve mahkumiyetin 

başka bir suç için mahkumiyetle değiştirilmesi için Yüksek Mahkemenin 

yetkileri nelerdir? Yasa'ya atıfta bulunarak açıklayın. 

 

(8 puan) 

 

Soru 2 

 

Kıbrıs’ta ikamet eden Yunanistan vatandaşı, Kostas Emporakakis hakkında 

geçen yıl, piyasaya sürme amacıyla dört kilo eroin tedarik etme ve 

bulundurulma suçu temelinde kovuşturma başlatıldı. Ağır Ceza Mahkemesi 

nezdinde yargılanma prosedürü başlamaktadır ve müvekkiliniz sizlere 

“içeride kalması için ne gerekliyse yapılması için” talimat vermiştir. Zira 

Yunanistan’daki ailesinin olay hakkında bir fikri yoktur.  
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Kanun uyarınca gözaltına alınma koşulları nelerdir ve Mahkeme neleri 

dikkate almaktadır? Ayrıntılı olarak açıklayınız. 

 

Özel verileriniz ışığında muhtemel argümanınız nedir? 

 

(25 puan) 

 

Soru 3 

 

Doğru ya da yanlış olarak cevaplayın ve gerekçelendirin.  

[GEREKÇESİZ CEVAP “O” İLE NOTLANDIRILACAK] 

 

(A) Polis memuru Giorgos Edimakis, Kaza Mahkemesi’nde bir şüphelinin 

alı konulması ile ilgili olarak tanık olarak yemin eder.  

 

(5 puan) 

 

(B) Yeminli ifade çerçevesinde Edimakis, sorguların tamamlandığını 

açıklıyor. Ancak şüpheli gözaltına alınmalı çünkü kaçma riski bulunmaktadır.  

 

(5 puan) 

 

(C) Şüphelinin savunma avukatı, gözaltındaki kişiden, mazeretini 

belirtmek amacıyla ifade vermesini talep eder. Mahkeme bu talebi kabul eder.  

 

(5 puan) 

 

(D) Şüpheli, mahkemeye istismara uğradığını bildirir. Ancak mahkeme, bu 

aşamada bu konunun yetki alanı içinde olmadığını açıklar. 

 

(5 puan) 

 

(E) Neticede şüpheli 8 gün gözaltında tutulur ve avukatı yanlış olan ilk 

derece kararını bozmaya yönelik olarak tercihli emir (privileged decree) 

prosedürü ile Yüksek Mahkemede itirazda bulunacağını açıklar.  

 

(5 puan) 
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Soru 4 

 

“3 nolu sanığın tutuklama emrinin yerine getirilmesinin ardından, tanık 

Çavuş 2871 Panayiotou Genetik profil testi (DNA) için bir kan örneği alınması 

için onayını talep etti. Sanık “bir şey vermem” yanıtını verdi. Limasol Polis 

Merkezi’nde Larnaka Polis Merkezi’ne transferi esnasında sanık sigara temini 

isteğinde bulundu. Tanık Larnaka’daki bir büfeden kendisine iki paket sigara 

satın aldı. Sonrasında, Larnaka Polis Merkezi’nin polis memurları sanığın 

kayıt işlemini gerçekleştirdikleri esnada, sanık bir paket sigara açtı ve içinden 

çıkardığı bir sigarayı içmeye başladı. Sanığın sigara içtiğini gören tanık 

bürodan bir küllük aldı. Küllüğü lavaboda özenli bir şekilde yıkadı ve 

sonrasında eskiden olduğu yere bıraktı. Tanığın anlattığına göre hedefi, 

sanığın sigarasını küllüğe yerleştirmesinden sonra sigara artığına el koymaktı. 

Sanığın sigarasını küllüğe yerleştirmesinden sonra tanık sigara artığına el 

koydu ve sanığa “eroin ambalajlarında bulunan genetik meta ile 

karşılaştırmak için alacağım” beyanında bulundu. Daha sonra yasaya işaret 

ettikten sonra sanık cevap vermedi. Tanığın sigara izmaritini yerleştirdiği 

zarfı da imzalamadı.” 

 

Yukarıda belirtilen eylemleri kanun temelinde yorumlayınız. Kanuna atıfta 

bulunarak, elde edilecek ifadenin mahkeme tarafından kabul edilip 

edilemeyeceğini belirtiniz.  

(25 puan) 

 

Soru 5 

 

(A) Mahkemenin tanıkları çağırma ve geri çağırma imtiyazı hakkında ne 

biliyorsunuz? Yasa'ya atıfta bulunarak ayrıntılı açıklayın. 

(8 puan) 

 

(B) Andreas Acemidis, birçok hırsızlık eylemi nedeniyle Kaza 

Mahkemesinde yargılanıyor. Suçu kabul ediyor ve 2 yıl hapis cezasına 

çarptırılıyor. Cezanın açıklanması ile beraber kendisine karar metni nüshası 

veriliyor. Hapishanede karar metnini gözden geçirirken bahsi geçen üç 

hırsızlık eylemi için 3 yıl evvel yargılandığını ve tecil edilmek suretiyle üç yıl 

hapis cezasına çaptırıldığını fark ediyor. Telefonla sizden tavsiye talep ediyor.  

 

Tavsiyeniz nedir? Mahkeme nezdinde argümanınızı savunmak üzere 

ayrıntılı olarak açıklamada bulununuz.  
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Bir önceki davanın Genel Savcı tarafından askıya alındığı bilgisini sizle 

paylaşırsa durum değişir mi? Neden?  

(17 puan) 

 

Soru 6 

 

(A) “İlk bakışta haklı görülen dava (Prima facie case)”. Bu durum ne 

zaman ortaya çıkar ve Mahkemenin kararını hangi kriterle belirler? Temyiz 

edilebilir mi? Açıklayın.  

(12 1/2 puan) 

 

(B) Duruşma öncesi beyan hakkında ne biliyorsunuz? Polis tarafından 

tutulan belgeler konusunda şüpheli bir kişinin hangi hakları mevcuttur? 

Sanığın hangi hakları vardır? 

(12 1/2 puan) 

 

 

 

BAŞARILAR! 

 

 


