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KIBRIS HUKUK KURULU 

ŞUBAT  2020 

CEZA HUKUKU 

(Ποινικό Δίκαιο) 

Altı (6) sorudan dördü (4) cevaplandırılmalıdır. 

CEVAPLARINIZI İÇTİHAT TEMELİNDE VERİNİZ 

 

SORU 1 

Çoğu durumda, her sanığın kişisel koşullarına göre cezanın kişiselleştirilmesi yolu 

takip edilir. 15 satırı geçmeyecek şekilde, bu ifadenin, Kıbrıs içtihat hukukunun 

belirlediği ilkelere ne ölçüde karşılık geldiğini açıklayınız. 

                                               P.25 

SORU 2 

Cezanın ölçülmesinde dikkate alınan çok ciddi bir ağırlaştırıcı faktör sanığın sabıka 

kaydıdır. 15 satırı geçmeyecek şekilde, içtihatlara göre, ağırlaştırıcı faktöre 

mahkeme tarafından nasıl yaklaşılması gerektiğini açıklayınız. 

                                                           P.25 

SORU 3 

"Hapis cezasının ertelenmesi" teriminden ne anlıyorsunuz? Cezanın askıya alınıp 

alınmayacağına karar verirken hangi faktörler dikkate alınır? Yanıtınız 15 satırı 

geçmemelidir. 

                        P.25 

SORU 4 

Anna ve sevgilisi Vasos Anna’nın eşinin ortadan kaldırılmasına karar verirler. Eş 

boşanmaya rıza göstermemektedir. Düzenledikleri plan uyarınca Vasos mahallede 

bulunan eczanın arka kapısını zorlama yoluyla içeri girer ve içinde aktif zehir olan 

bir şişeye el koyar. Sonrasında zehrin bulunduğu şişeyi Anna'ya teslim eder. Anna 
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ertesi sabah hazırladığı kahvaltı çerçevesinde zehri kahvenin içerisine karıştırır. 

Ancak kocası acilen ofisine çağrıldığı için kahveyi içmeden evden ayrılır. 

Anna ve Vasos'un cezai sorumluluğunu tartışınız 

                                    P.25 

SORU 5 

Aşağıdaki davaların her birinde sanığın cezai sorumluluğuna cevap vermek 

amacıyla size bir takım seçenekler sunulmaktadır. Doğru şıkkı seçin. İçtihatı göz 

önünde bulundurmayı unutmayın.   

 

a) B’nin içtenlikle ve koşullar altında duygularına cevap verdiğine inanan A onu 

kendisine doğru çeker ve öper. A’nın şu durumlar için cezai sorumluluğu vardır: 

      Basit saldırı/uygunsuz saldırı/tecavüze teşebbüs/cezai sorumluluk 

                                                                                                                                             P.5 

  b) (a) şıkkında belirtilen durumda reaksiyon gösteren B A’yı tokatlar ve yüzünde 

kızarıklığa neden olur. B’nın şu durumlar için cezai sorumluluğu vardır: 

Basit saldırı/gerçek bedensel yaralama/saldırı ve ağır bedensel yaralama/cezai 

sorumluluk  

                P.5 

  c) A’nin evine girip, o akşam evde yalnız başına bulunan yardımcısına tecavüz 

etmek isteyen B, salon penceresinin camını bahçede gizlenirken fırlattığı bir 

tuğla ile kırıyor. Tuğla camı kırıp evin salonuna düşüyor. Sonrasında A evin 

bahçeye açılan tarasına çıkmaya çalışıyor. Kapıyı açıp eve girmeye teşebbüs 

ediyor. Ancak komşular tarafından fark ediliyor ve bu nedenle olay mahallini 

pencereye yaklaşamadan terk etmek durumunda kalıyor.  

       Hırsızlık/hırsızlık teşebbüsü/tecavüze teşebbüs/cezai sorumluluk.   

                                                                                                                                           P.5 
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d)  A ve B bir arabanın ortak sahipleridir. A 5000 Avro karşılığında aracı, B’nin rızası 

olmadan C’ye satıyor ve karşılığında aldığı parayı kendisine saklıyor. A’nın şu 

durumlar için cezai sorumluluğu vardır:  

       Araba hırsızlığı / 2500 € tutarında hırsızlık / 50000 € tutarında hırsızlık / Cezai 

sorumluluk söz konusu değil. 

                                                                               P.5 

e)  A bir mağazadaki müşteridir. Mağazanın kasasından, kasiyerden gizli olarak, 

100 Avro alıyor. Mağazadan ayrıldığında, öncesinde kendisiyle sorun yaşadığı, 

güvenlik elemanının başka, tanımadığı bir şahıs ile kavgaya tutuştuğunu görür. 

A kavgayı önleme iddiası ve öç alma hedefi ile güvenlik elemanına saldırır. 

A’nın şu durumlar için cezai sorumluluğu vardır: 

       Hırsızlık 100 € tutarında / soygun / güvenlik elemanına saldırı ve gerçek 

bedensel zarara neden olma / Bu suçların hiçbiri.                                                                                                 

P.5 

SORU 6 

3 Mart 2017 tarihinde Andonis Andreas tarafından şirkete dönmeye zorlanır. 

Şirkette ikisi ortaktır. Andonis şirketin yüklü bir meblağına el koymuştur. Şirkete 

dönmemesi durumunda Andreas kendisi hakkında polise suç duyurusunda 

bulunacağı tehdidinde bulunur. Andreas’ı öldürmek maksadıyla, dikkatli bir 

planlama uyarınca, Andonis Andreas’ın aracının alt kısmına bomba yerleştirir. 

Antonis bombayı, aracın 60 km / saat (saatte kilometre) üzerine çıktığında 

patlayacak şekilde ayarlar. Andonis’in bilgisi dışında Andreas yurt dışındadır. 10 

Mart 2017 tarihinde Andreas’ın eşi annesinin evine ulaşmak için kullanır. Aracın 

60 km.’yi geçmesi ile beraber bomba patlar ve Andreas’ın eşi ciddi şekilde 

yaralanır ve hastaneye nakledilir. Aldığı yaralar sonucunda sonrasında hayatını 

kaybeder.  

154. Fasılın 213. Maddesi hükümleri ışığında Andonis'in Andreas'ın eşinin önceden 

planlanmış cinayet suçlanması ile karşı karşıya gelme olasılığını tartışınız. 

                                                                                                                                           P.25 


