
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

EKİM 2017 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017) 

CEZA HUKUKU 

(ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)  

Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir 

İçtihada atıfta bulunarak cevaplarınızın gerekçelerini vermelisiniz 

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

 

SORU 1 

Yanlış cevabın üstünü çizin. 

a) Taammüt, herhangi bir kişinin ölümüne sebep olma niyetidir. Bu niyet, ölüme sebep 
olan faaliyet veya ihmalden önce mevcuttur. 

Doğru/Yanlış 

(5 puan) 

 

b) Faaliyette bulunmayı ihmal etmek, Kanunen cezai mesuliyete neden olmaz. Actus 

Reus, genelllikle olumlu faaliyetten ibarettir.   

 Doğru/Yanlış 

(5 puan) 

 

c) Mevzuatta suç işleme niyetini suç unsuru olarak gösteren kati bir hükmün var 

olmaması, bir suçun mutlaka kusursuz sorumluluk suçu olduğu sonucuna götürmez.    

Doğru/Yanlış 

(5 puan) 
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ç) Yasada illiyet bağı konuları ile ilgili olarak belli bir teori yoktur. Ancak, genel olarak, 

sanığın faaliyetleri ile olay arasında doğrudan bir bağı yeterli biçimde bulunabildiği 

durumlar hariç, sanığın, olayın meydana gelmesinden cezai mesuliyeti olduğu 

düşünülemeyecektir.   

Doğru/Yanlış 

(5 puan)  

 

d) Sanık, yaptığı faaliyetin sonuçlarını olası bir ihtimal veya mümkün bir sonuç olarak 

gördüğüne rağmen, bu faaliyette bulunursa ve sözü geçen sonuç meydana gelirse 

dolaylı niyet (Oblique Intention) vardır. 

Doğru/Yanlış 

(5 puan)  

 

SORU 2 

A adlı kişi, B adlı kişiye A’nın C adlı kişi ile beraber ortak sahibi olduğu bahçeden meyve 

toplayıp pazarda satmalarını ve sağlayacakları geliri elde etmelerini teklif eder. C buna 

razı değil. Aşağıdaki durumlardan her birinde hangi suç ve kimin tarafından işlenmiştir?  

 

a) B, teklifi düşünmeden reddeder.   

(5 puan) 

b) B düşünür ancak ikna olmaz.  

(5 puan)  

 

c) B ikna olur ve geceleyin ikisi de, yanlarında merdiven ve sepet alarak bahçeye girer. 

Ancak, meyve toplamaya başlamadan farkedildikleri için kaçıp giderler. 

(5 puan)  

 

ç) Meyve toplamaya başlarlar, ancak farkedildiklerinde işi tamamlamadan kaçıp 

giderler. Bahçenin çıkışında, kaçmalarını engellemeye çalışan bahçıvanla karşı karşıya 
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gelirler. Topladıkları meyveler ile kaçmaları mümkün olması için, A, bahçıvanı vurarak 

yere düşürür.    

(5 puan)  

 

d) A’nın bahçenin ve dolayısıyla meyvelerin ortak sahibi olması, cevaplarınızı herhangi 

bir biçimde değiştirir mi?  

(5 puan)  

 

SORU 3 

a) Tehdit yolu ile cebir (Duress Per Minas) savunmasının başarılı olması için bazı şartlar 

yerine getirilmelidir. Bu şartlar hangileridir?  

(12.5 puan) 

 

b) Yanılgı (Mistake) savunmasının başarılı olması için bazı şartlar yerine getirilmelidir. 

Bu şartlar hangileridir?  

(12.5 puan) 

 

SORU 4 

A adlı kişi, karısının uzun zamandan beri aşk ilişkisine girdiği B adlı kişi ile evlenmek için 

kendisinden boşanmak istediğini öğrendiğinde, B adlı kişiyi öldürmeye karar verir. A bir 

silah satın alır ve B’yi görünce öldürme niyeti ile ateş eder. Hedefi ıskalayarak C adlı 

kişiyi vurur. Aşağıdaki durumlarda  C’nin ölümü ile ilgili olarak A’nın cezai mesuliyetini 

inceleyin:  

a) C yerinde ölür.  

(6 puan) 

b) Ağır yaralı olan C hastaneye kaldırılır. Yaralarının ciddiyetinden dolayı, 13 ay sonra 

ölür.  

(6 puan) 
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c) C yaralanıp bilincini kaybeder. A, paniğe kapılarak C’nin ölmüş olduğunu sanır ve 

ceseti yok etme çabasında denize atıp C’nin boğulmasına neden olur.    

(6 puan) 

 

ç) C, önlenemeyen kanama ile hastaneye kaldırılır. Ancak, dini inançları nedeniyle kan 

naklini reddettiği için ertersi gün ölür. 

(7 puan) 

 

SORU 5 

İçtihada atfederek, ceza davalarında ceza vermesini düzenleyen hükümleri anlatın  ve 
Ceza Mahkemesi tarafından dikkate alınan etkenleri sıralayın.  

(25 puan)  

 

SORU 6 

Tecavüz suçunda mağdurun rızası ne zaman iyi bir savunma teşkil etmez?  

(25 puan)  

 

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

 


