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CEZA HUKUKU  

(Ποινικό Δίκαιο) 

Aşağıdaki altı (6) sorudan dördüne (4) cevap verilmelidir. 

İçtihada atıfta bulunarak cevaplarınızın gerekçelerini vermelisiniz. 

Her soruya yirmi beş (25) puan verilir. 

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

 

1. SORU 

A, B ve C adlı kişiler, maddi sorunlarını çözmek amacıyla, D adlı kişinin oğlunu 

zorla kaçırmaları ve babasından şantajla fidye koparmaları konusunda anlaşırlar. 

Planlarını dükkânların kapalı olduğu ve yollardaki trafiğin yoğun olmadığı 

Çarşamba gününde uygulamaya karar verirler.  

Planlarını gerçekleştirmek amacıyla, A araba ile D’nin oğlunu okulun dışında 

bekler. B ise, okulun karşısında nöbet tutarak A ile devamlı olarak iletişimde 

bulunup yandaki polis istasyonunda yapılan hareketler ile ilgili olarak bilgi verir. 

C, Lefkoşa dışında izole edilmiş bir çiftlik evinde bulunup kendilerine fidye 

ödeninceye kadar çocuğu tahdit edecekleri yerin düzenlenmesi ile uğraşır. 

Babası tarafından kendisini okuldan alıp eve götürmesi için gönderildiğini 

söyleyerek, çocuğu arabaya girmesi konusunda ikna etmeye çalışan A, çocuğun 

öğretmeni tarafından fark edilir. Öğretmen, arabanın yanına giderek A’dan izahat 

ister. A’nın telaş içinde baş döndürücü bir hızla uzaklaşması sonucuyla plan suya 

düşer.  
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İçtihada atıfta bulunarak, A, B ve C’nin olası cezai sorumluluğunu anlatınız. 

(25 puan)        

2. SORU 

a) A ve B adlı kişilerin arasında her ikisinin talep ettiği küçük bir arazi hakkında 

hararetli tartışma çıkar. Tartışma sırasında A’nın gözü kararır, B’ye saldırır ve 

elleriyle vurarak onu yere düşürür. Bundan sonra, B’ye tekme atarak ayağa 

kalkmasını engellemeye çalışır. B, bıçak çekip A’nın ellerini ve ayağını üç kere 

bıçaklayarak bedeni zarara uğramasına neden olur. Ağır bedeni zarar verme 

suçlaması ile karşı karşıya olan B, savunması için size meşru müdafaa 

savunmasını yapmanızı teklif eder.  

Müvekkilinizle aynı fikirde misiniz, değil misiniz? Neden? 

(12 puan) 

 

b) Bir basketbol maçında, evsahibi takımın basketbolcusu olan A, B’nin puan 

kaydetmesini engellemeye çalışırken, onu kabaca markaja alır. Bunun sonucu 

olarak, B dikkatsizce yere düşer ve kürek kemiği yerinden çıkar.  

A’nın suç işleyip işlemediğini yorumlayınız.  

(13 puan)    

3. SORU 

Yasada illiyet/nedensellik (Causation) meseleleri ile ilgili olarak kesin bir teori 

yoktur. Ancak, genel olarak, sanığın faaliyetleri veya ihmalleri ile olay arasında 

doğrudan bir bağı yeterli biçimde bulunabildiği durumlar hariç, sanığın, olayın 

meydana gelmesi için cezai mesuliyeti olduğu düşünülemeyecektir.   

İçtihada atıfta buunarak yorumlayınız.  

(25 puan) 
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4. SORU 

A adlı kişi, bir arkadaşına hediye almak için bir dükkana girdi. Dükkanda olduğu 

zamanda, orada çalışan bir memurenin, elinde dükkanın günlük gelirini içeren bir 

çanta tutarak bir odaya girdiğini gördü. Birkaç dakika sonra odadan çıkan bu 

kadının yanında çanta yoktu. Odanın kapısında bulunan bir tabela şöyle 

yazıyordu: “Halk giremez, kesinlikle yasaktır. Yalnız personel girebilir”. Memure 

başka bir müşteri ile meşgulken, A adlı kişi fırsat bularak parayı içeren çantayı 

alıp gitti.  

Aşağıdaki durumlarda A’nın hangi suçları işlediğini ayrı olarak yorumlayınız.  

a) Kapı kapalıydı ancak kilitli değildi. A, odaya giriş yapmak için kapıyı açtı. 

(5 puan) 

b) Kapı yarı açıktı. Ancak, A, aralığa sığmadığı için, aralığı daha fazla açma 

niyetiyle ve odaya girebilmek amacıyla kapıyı itti.  

(5 puan) 

c) Kapı apaçıktı. A, kapıya dokunmadan odaya girip çıktı.  

(5 puan) 

d) Memure, kapıyı apaçık bıraktı. A, odaya girmeden ve orada bulduğu bir tahta 

parçasını kullanarak parayı içeren çantayı kendisinin koridorda durduğu yere 

doğru çekti.  

(5 puan) 

e) Kapıda sözü geçen yazı yoktu. Erkek giyim ürünlerinin satıldığı bölümü arayan 

A, tesadüfen odaya girerek parayı içeren çantayı görüp aldıktan sonra kapıyı 

açarak odadan çıktı.   

(5 puan) 
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5. SORU 

a) A adlı kişi, bilinen bir süpermarketin rafında bulunan bir çikolata kutusunu alıp 

paltosunun cebine koyar. Niyeti çikolatalar için para ödememektir, eğer bunu 

başarabilirse. Bundan hemen sonra, güvenlik sorumlusunun kendisini izlediğinin 

farkına varır. Çikolataları cebinden hemen çıkarıp yeniden rafa koyar.  

A’nın olası cazai sorumluluğunu yorumlayınız.  

(12.5 puan) 

b) A adlı kişi, sattığı kadın ayakkabılarının kalitesinin, üstün kalitesi ile meşhur, 

bilinen bir markanın ayakkabılarının kalitesi ile eşit olduğu konusunda reklam 

yapar. Bilinen markanın ayakkabılarını geçmişte hiçbir zaman satın almayan ve 

bu markayı sadece duymuş olan B, etkilenip ikna olduktan sonra A’dan ayakkabı 

satın alır. Sonunda, bu ayakkabılar, meşhur markanın ayakkabıları ile aynı 

kalitede değildir.   

Yalan beyan ile para koparmak suçu ile suçlanan A, sizin tavsiyenizi ister.  

(12.5 puan)   

6. SORU 

Taammüt, herhangi bir kişinin ölümüne sebep olma niyetidir. Bu niyet, gerek 

ölüme sebep olan eylem veya ihmalden önce gerek ise bu eylemin yapıldığı 

zamanda mevcut olan bir niyettir. 

İçtihada atıfta bulunarak yorumlayın. 

(25 puan)   

 

 

 


