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SORU 1 

Sistemimizde bir kural olarak bir suç için maksimum ceza yasa ile belirlenir.  

Yasanın farklı bir şey emretmediği durumlarda, örneğin ömür boyu hapis cezası 

için yasal cezanın zorunlu olduğu bir cinayet, belirlenecek olan cezanın içeriği, 

çeşidi ve miktarı Yargıcın takdirine bırakılan bir meseledir.  

Yorumlayınız. 

Cevabınız 20 satırı geçmemeli.           P.25 

 

SORU 2 

(Beş) 5 satırı geçmeyecek şekilde yanıtınızda aşağıdaki her bir sorudan ne 

anladığınızı belirtiniz:  

a) Hapis Cezasının Bazı Durumlarda Askıya Alınması (Değişiklik), Kanun 2003, K. 

186(Ι)/03 temelinde, cezanın askıya alınışı ve ilgili kriterler konusunda  

mahkemenin takdiri                       P. 12.5 

b) Cezanın kişileştirilmesi terimi.                 P. 12.5 

 

SORU 3 

A ve sevgilisi olan B A’nın kocasının öldürülmesine karar verir. Eş boşanma kararı 

için onay vermeyi ret etmekte. Kurguladıkları plan doğrultusunda B bir eczacı 
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arkadaşından zehir temin eder ve onu A’ya teslim eder. A zehiri eşinin kahvesine 

yerleştirir ve kahveyi, ertesi günün sabahında, kahvaltı esnasında eşine sunar. 

Ancak eşi acil olarak bürosuna çağrıldığından, kahvesini içmeden evden ayrılır.  

A ve B’nin olası cezai sorumluluklarını yorumlayınız.       P. 25 

 

SORU 4 

Aşağıdaki sorulara cevaplarınız 15 satırı geçmemelidir.  

a) Bir müzik öğretmeni olan Yorgos, konservatuarında vokal dersleri alan Maria’yı, 

ses tellerinin performansını arttırmak amacı ile, kendisi ile cinsel ilişkiye 

girmesi gerektiği yönünde ikna eder. İkna olan Maria Yorgos ile beraber olur.  

Yorgo’nun cezai sorumluluğunu tartışınız.                P. 12.5 

 

b) Yorgos Maria ile bir arkadaş evinde tanışır. Kendisi ile cinsel ilişkiye girmek 

üzere yalnız kalmak amacı ile, evine dönüşünde kendisine eşlik etme 

önerisinde bulunur. Ancak bunun yerine, onu ıssız bir yere götürüp, yanına 

çeker ve öpmeye çalışır. Maria ağlamaya başlar ve Yorgo teşebbüsünü 

sonlandırır ve pişman olmuş şekilde onu evine götürür. 

Yorgo’nun olası cezai sorumluğunu tartışınız.             P. 12.5 

 

SORU 5 

Onissilos v Cumhuriyet (1991)2 A.A.D., 556 davasındaki kararı yorumlayınız.  

P. 25 

SORU 6 

A tarafından suç işlenmiş midir? İşlendiyse hangi kıstaslar altında?  
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a) Önceden işaretlenmiş olan oyun kartları vasıtası ile A B’den bir şans oyununda 

5000 euro elde eder.  

                                                         P. 5 

b) A gizli bir şekilde B’nin çantasından, içeriğini elde etmek amacı ile, cüzdanını 

alır. Daha sonra bu planı tekrardan irdeleyen ve pişmanlık duyan kendisi, B’nin 

durumdan şüphelenmesinden evvel, cüzdanı çantaya koyar.  

P. 5 

c) B’nin evinde hırsızlık yapmak amacı ile A, saklandığı bahçeden, salon camını bir 

tuğla ile kırıyor ve cam salonun zeminine düşüyor. Devamında camı açıp eve 

girmek maksadıyla evin açık terasına tırmanıyor. Ancak buna teşebbüs 

etmeden evvel komşular kendisinin farkına varıyor ve böylelikle kaçmak 

zorunda kalıyor.  

P. 5 

d) Yoğun geçen bir tartışma esnasında A B’nin suratına tükürüyor.  

P. 5 

e) B önemli ekonomik sorunlarla yüz yüze gelmiştir. Bir iş adamı olan A dostundan 

ekonomik yardım talep ediyor. A kendisine şahsi ekonomik sorunlarını 

aktarıyor ve bölgede bulunan bir bankanın soymasını öneriyor. B’yi ikna etmek 

amacı ile kendisine yardım öneriyor. Arkadaşı olan banka müdürü ile anlaşıp 

soygun günü kasanın kapısının açık kalmasını ve alarmın devre dışı kalmasını 

sağlayacaktır. Uzun süre teklifi düşünen B başlangıçta A’nın planı 

doğrultusunda hareket etmeye karar kılar. Devamındaysa, A’ya kararını 

belirtmesinden sonra, B düşüncesini değiştirir ve A’ya planı hayata 

geçirmeyeceğini bildirir.  

             P. 5 

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


