
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası 5. Maddesi uyarınca sınav) 

Şubat 2020 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - CEZA MUHAKEMESİ 

Altı sorudan dördü cevaplanmalı. 

Tüm cevaplar GEREKÇELENDİRİLMELİDİR. 

 

SORU 1 

Kıbrıs’ta daimî olarak ikamet eden ve reşit olmayan iki çocuk babası olan Yorgos 

Fasarias adlı kişi, 2017 yılında beş farklı şahsa karşı yaptığı ve gerçek bedeni zarara 

neden olduğu saldırılardan dolayı, Limasol Kaza Mahkemesi önünde suçlanıyor. 

Ayrıca, Baf Kaza Mahkemesi önünde eve hırsızlık amacıyla girme ve mücevherat ile 

para çalma suçlarının işlenmesi ile ilgili dört dava açıldı. Üstelik Polis, uyuşturucu 

kullanmak ve tasarrufunda bulundurmak ile ilgili üç dava daha tahkik ediyor.  

A) İddia Makamının temsilcisisiniz ve yargılanmasına kadar tutuklu kalmasını 

istemeniz ile ilgili talimatınız vardır.  

Mahkemeye İlkelerden, Yasa’dan ve İçtihattan söz ederek argümanlarınızı tam 

olarak ileri sürünüz.  

(18 puan) 

B) Kaza Mahkemesi’nin yukarıdaki “A” ile ilgili kararı temyiz edilebilir mi? Eğer 

cevabınız olumlu ise, hukuki mesnet hangisidir ve Temyiz Mahkemesi karara 

varmak için neyi göz önünde bulunduracak? 

(7 puan)  

 

SORU 2 

Uyuşturucu ile Mücadele Hizmeti (YKAN), güvenilir bir kaynaktan Maria Yerimu isimli 

16 yaşındaki bir öğrenci kızın tasarrufunda sıkça uyuşturucu bulundurduğu ve bunu 

Lefkoşa’da bulunan okulundaki arkadaşlarına satmaya çalıştığına dair tanıklık 

sağladı. Okulun dışında bulunan kapalı devre kamera izleme sisteminden Maria’ya 

benzer bir kızın, AB adlı kişinin olduğu tespit edilen bir öğrenciye kenevire benzer 

bitkisel madde içeren küçük bir poşeti verdiği tespit edildi. AB, YKAN merkezine 

çağrıldı ve sorulara cevap verirken Maria’dan kenevir satın aldığını itiraf etti. 
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A) Maria hakkındaki tutuklama emrini çıkarma görevi, Sainis adlı Polis 

Memuruna verilir. Bu emrin çıkarılması için nasıl bir işlem takip etmelidir ve 

emri nasıl ifa edecek? Eğer Yargıç, emrin çıkarılmasını onaylamayıp talebi 

reddederse, Başsavcılığın emrin çıkarılmış olması gerektiğini düşündüğü 

durumda, nasıl bir işlem izlenecek?  

(15 puan) 

B) Tutuklanması sırasında ve tutuklandıktan hemen sonra, Maria’nın hakları 

hangileri ve buna karşı Polis Memurunun yükümlülükleri hangileridir?     

(10 puan) 

 

SORU 3 

A) Duruşma öncesi beyan hakkında ne biliyorsunuz? Polis tarafından tutulan 

belgeler konusunda şüpheli bir kişinin hangi hakları mevcuttur? Sanığın hangi hakları 

vardır? 

 (10 puan) 

 

B) Larnaka Kaza Mahkemesi önüne İkinci Sınıf Uyuşturucu Maddenin, yani 400 

gram kenevirin tasarrufu, başka kişilere tedarik etmek amacıyla tasarrufu ve 

kullanımına dair bir dava getirildi. Sanık Andreas Hasisopulos adlı bir kişi. İddia 

Makamının temsilcisi tarafından suçlanıyor ve aleyhindeki Suçlamaları hemen kabul 

ediyor. 

Olayların İddia Makamı tarafından sergilenmesinden sonra, Savunma avukatı, 

müvekkilinin cezasının hafifletilmesi için konuşma yapma hakkını kullanarak, şunları 

söylüyor:  

“Sayın Başkan, müvekkilim uyuşturucu bağımlısıdır ve tasarrufunda bulunan 

uyuşturucu miktarı sadece kendi kullanımı içindi. Noel nedeniyle yakınlarından çeşitli 

hediye, para miktarları aldı ve hepsini bugün Mahkemeniz önünde kovuşturulduğu 

kenevir miktarını satın almak için kullandı. Andreas uyuşturucu tedarikçisi ve tüccarı 

değildir. Uyuşturucuyu evinde saklayıp günlük dozunu alacaktı. Ona inanmalısınız ve 

mümkün olduğu kadar müsamaha göstermelisiniz”. 

 

Yargılayan Mahkeme olarak, Yasa ve İçtihada göre hareket ediniz. Tamamen 

gerekçelendiriniz. 

(15 puan) 



3 
 

SORU 4 

Doğru ya da yanlış olarak cevaplayın ve gerekçelendirin.  

[GEREKÇESİZ CEVAP “0” İLE NOTLANDIRILACAK] 

A)  Muhasım tanık, karşı tarafın mahkemede gerçeği söylemek için isteksiz olan 

tanığıdır.  

(5 puan)  

B) Bir tanığın muhasım tanık olup olmadığını kararlaştırmak için, Mahkeme, tanığın 

isteğine ve çelişkinin büyüklüğüne bakar, ancak ifadeler arasında geçen zamanı 

hesaba katma hakkı yoktur.   

(5 puan) 

C) Bir tanığın muhasım tanık olarak ilan edilmesinden önceki aşamada yönlendirici 

soru sormak yasaktır.  

(5 puan) 

D) Sanığın önceki ifadesi ile ilgili çelişkiyi kabul ettiğinde, mahkeme önceki 

ifadenin/beyanın verilmesine izin vermeyebilir.  

(5 puan)  

E) Bir sanığın muhasım tanık olarak ilan edildiğinde, artık ifadesinin ağırlığı yoktur.  

(5 puan) 

 

SORU 5 

K Akaliptulis adlı kişi, A Agriemenos adlı kişiden iki dizüstü bilgisayar ve bir 

televizyon satın almak için 15 Mayıs 2016 tarihinde €2.500 avro tutarında verdiği 

karşılıksız çek hakkında Kaza Mahkemesi önünde kovuşturulmaktadır. Sanık, size 

aynı çek hakkında 2017 yılında yine kovuşturulduğunu söylüyor, suçluluğunu kabul 

ediyor ve uygulanmasının 3 yıl ertelendiği 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 

A) Ona nasıl bir tavsiye vereceksiniz? Mahkeme önündeki argümanlarınız ne 

olacak? Hangi süreç izlenecek? Yasaya ve İçtihada atıfta bulunarak tamamen 

gerekçelendiriniz.  

(18 puan) 
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B) Eğer size önceki davanın Başsavcı tarafından ertelendiğini söylerse, durum 

değişir mi? Niçin? 

(7 puan)  

 

SORU 6 

A) İddianamenin değiştirilmesi hakkında ne biliyorsunuz ve hangi nedenlerden dolayı 

yapılabilir? Eksik iddianame nedir ve davanın hangi aşamalarında değiştirilebilir? 

Yasayı açıklayınız, İçtihattan örnek veriniz ve analiz ediniz.  

(12.5 puan)   

 

B) “İlk bakışta dava”: Bu konu ne zaman ortaya çıkar ve mahkemenin kararını hangi 

ölçütler düzenler?  Temyiz yapılabilir mi? Gerekçelendiriniz.  

(12.5 puan)    

 

BAŞARILAR! 

 


