
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

Haziran 2017 

CEZA HUKUKU  

Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir 

İçtihada atıfta bulunarak cevaplarınızın gerekçelerini vermelisiniz 

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

 

1. SORU 

Aşağıdaki terimlerle ne anladığınızı özetle açıklayın: 

a) Dolaysız Niyet (Direct İntention)                                                         (5 puan) 

b) Dolaylı Niyet (Obligue İntention)                                                         (5 puan) 

c) Transfer edilen Niyet (Transferred İntention)                                       (5 puan) 

ç) Suçlu eylemin (Actus reus) suçlu taammüt (Mens Rea) ile zaman olarak 

rastlaşması                                                                                             (5 puan) 

d) İlliyet (Causation)                                                                               (5 puan) 

 

2. Soru 

Aşağıdaki her ayrı durumda hangi suç işlenmiştir?  

a) A adlı kişi, B adlı kişi ile gergin bir tartışma sırasında, köpeğinin B’ye 

saldırmasını teşvik eder. Köpek B’ye saldırır. Eli yaralanan B, hastaneye kaldırılır 

ve yarasının dikilmesinden sonra taburcu olur.    

(5 puan) 
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b) Posta memuru olan sanık, mektupların sınıflandırılmasında hata yaptıktan 

sonra cezalandırılmaktan kaçınmak amacıyla A adlı kişiye gönderilen bir 

mektubu tahrip eder. 

(5 puan) 

c) A adlı kişi, Maria’nın omuzundaki çantayı şiddetle kapar. Onu engellemeye 

çalışan Maria yere düşer.  

(5 puan) 

ç) A adlı kişi, B adlı kişiye ertesi akşamda çalınacak malları saklamayı kabul 

etmesini tavsiye eder.  B, çok düşündükten sonra, sonunda kabul etmez. 

(5 puan)  

 

d) A adlı kişi, kilitlenmemiş giriş kapısını açarak B adlı kişinin evine uyumak için 

girer. Ertesi sabah evden giderken, yanında B’ye ait olan ve satmak istediği bir 

altın saati alır. Komşular tarafından görülmemesi için, mutfağın kilitlenmemiş 

kapısını açarak evden ayrılır.   

(5 puan) 

 

3. Soru 

Aşağıdaki durumlarda, Ceza Kanunu’nun 298. (1) maddesine istinaden sanık 

aleyhine yalan beyan suçu için cezai takibat başlatmak doğru mu yanlış mı 

sorusuna cevap verin:  

a) Beyan yalandır, ama sanık bunu bilmiyor. Aksine, gerçek olduğuna inanır.  

(5 puan) 
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b) Yalan beyan, eşyanın elde edildiği kişiye değil, başka bir kişiye bulunulan 

beyandır. Ancak, eşyanın elde edildiği kişi, beyanda bulunulduğu zaman beyanın 

olduğu yerde vardı ve beyanı duydu.   

(5 puan) 

c) B adlı kişi, A adlı kişiye arabasını ve aynı zamanda imzalanmış bir devir 

belgesi teslim eder. B, A’nın parayı babasından alarak ay sonunda ödeyeceğini 

söyledikten sonra bunu yapar. Ancak, B, A’nın babasının çoktan ölmüş olduğunu 

bilmezdi.  

(5 puan) 

ç) A adlı kişi, kalitesi daha düşük olan mallarını tanınmış bir marka ile eşdeğer 

olarak göstererek, B adlı kişiyi o malları satın almak konusunda ikna eder.  

(5 puan) 

d) A adlı kişi, B adlı kişiye yalan beyanda bulunarak B’nin resmini ciddi bir miktar 

ödeyerek satın almaya hazır olan bir müşteri bulduğunu söyler ve B’yi resmi 

kendisine teslim etme konusunda ikna eder. 

(5 puan) 

 

4. Soru 

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

sebep olan eylem veya ihmalden önce mevcut olan br niyettir”. 

Yorumlayın. 

(25 puan) 
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5. Soru 

“Cezanın bireyselleştirilmesi, cezanın belirlenmesinin bir parametre teşkil etmez. 

Meselenin özü, gerek failin gerekse toplumun caydırılmasıdır”. 

Yorumlayın. 

(25 puan) 

6. Soru 

A adlı kişi, bir otel sahibidir. Kıbrıs Turizm Teşkilatı’nın (KOT) bir yetkilisi, A’nın 

oteline denetim yapmak amacıyla giderek otelin KOT’un verdiği çalışma izni 

sağlamadan çalıştığını tespit etti. İlgili içtihada göre, “çalışma izni olmadan veya 

iptal edilen izinle otele, otel ünitesine veya turistik tesise sahip olan veya bu 

tesisleri çalıştıran bir kimse suç işlemiş bulunur”.  

Lütfen, içtihadın sözü geçen anlatım biçimine dayanarak suçun tabiatını inceleyin 

ve içtihada atıfta bulunarak tahlil edin.  

(25 puan) 

 


