
KIBRIS HUKUK KURULU 

Avukatlar Yasası’nın 6. Maddesine göre Sınav 

HAZİRAN 2019 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

İSPAT HUKUKU 

Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir 

Cevaplarınızı İçtihada istinaden ispatlamalısınız 

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

 

1. SORU 

A adlı kişi, Aile İçi Şiddet ile ilgili 119(I)/00 Sayılı Yasanın (Önlenme ve 

Mağdurların Korunması) 14. Maddesini ihlal ederek, eşine karşı fiziksel şiddet 

uygulamakla suçlanır. Suçluluğunu reddeder. Eşi ve şikayette bulunduktan 

hemen sonra eşini muayene eden Lefkoşa Genel Hastanesindeki patoloji 

uzmanı B adlı doktor, A aleyhine ifade verirler. Eşinin açıklamasına göre, A 

elleriyle yüzüne vurdu, bunun sonucu olarak kendisi yere düştü ve A sırtına 

tekme attı. B adlı doktora göre, A’nın eşinin yüzünde eritemler (kızarıklıklar) 

ve el vuruşlarıyla meydana gelebilen yara bereler ve sırtında tekmeden 

meydana gelebilen morartılar vardı. Dava tamamlandıktan sonra, savunma 

avukatı, teyit edici şahadet bulunmadığından müvekkilinin aklanmasını ve 

beraat etmesini önerir. Öte yandan, iddia makamı temsilcisi, teyit edici 

şahadet olarak B adlı doktorun şahadetine işaret etti. Bundan bağımsız 

olarak, sanığın mahkumiyetinin sadece eşinin şahadeti esasında mümkün 

olduğunu ileri sürerek sanığın mahkumiyetini önerir. 

Davanın yargıcısınız. Yirmi satırı aşmadan, her iki tarafın önerilerine nasıl 

yaklaşacağınızı açıklayınız.     

(25 puan)  
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2. SORU 

Aşağıdaki sorulara vereceğiniz her cevap 10 satırı aşmamalıdır: 

a) Çürütücü tanıklık (kanıt) teriminden neler anlarsınız ve böyle bir tanıklığın 

sunulmasına izin verilmesi için hangi şartlar yerine getirilmelidir?  

(12.5 puan) 

 

b) Size göre, gerek medeni davalarda gerekse ceza davalarında, ilgili 

tarafların açıklamalarının güvenilmez olarak reddedildikleri zaman, 

Mahkemenin kararı hangisi olacak? 

(12.5 puan)  

 

3. SORU 

Fasıl 9 Madde 10’a göre, ilk veya doğrudan şikayet (first complaint), bir teyit 

edici şahadet biçimidir. Şikayetin teyit edici şahadet olarak kabul edilmesi için, 

sözü geçen madde bazı ön şartlar koşar. Bunlar hangileri ve İçtihat tarafından 

nasıl yorumlandı/yaklaşıldı?     

Vereceğiniz cevap 25 satırı aşmamalıdır 

(25 puan) 

 

4. SORU 

Fasıl 9 Madde 26’nın hükümlerine göre, sözü geçen faslın 32(I)2004 sayılı 

Yasa tarafından değiştirildiği gibi, Mahkeme, etkilenen tarafın talebi ile, ilk 

açıklamayı yapan kişiyi çapraz sorguya çekilmesi için çağırabilir.  

 Yorumlayın. Vereceğiniz cevap 25 satırı aşmamalıdır 

(25 puan) 

 

5. SORU 

20 satırı aşmadan, ölmek üzereyken ifade (dying declaration) terimiden neler 

anladığınızı ve bunun şahadet olarak kabul edilmesi için hangi şartların yerine 

getirilmesi gerektiğini açıklayınız? 

(25 puan) 
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6. SORU 

a) Bir tanığın sorgulanmasındaki aşamalar hangileri ve her biri neyi 

amaçlamaktadır?   

(5 puan) 

 

b) İspat Hukukunda suçluluk itirafının ağırlık önemi nedir?  

(5 puan) 

 

c) Sanığın yeminsiz ifadesinin içeriği, onunla birlikte dava olunan bir kişi 

aleyhine şahadet teşkil edebilir mi?  

(5 puan) 

 

d) Sırf bir ikinci derecede kanıta (circumstantial evidence) dayanarak sanık 

suçlu bulunabilir mi? 

(5 puan) 

 

e) 32(I)2004 sayılı Yasa’nın ÖZEL BÖLÜMÜ’nün, söylenti şahadet (hearsay) 

Kanununa getirdiği esas değişiklikler hangileridir?  

(5 puan)  

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


