
PRATİK 

A hırsızlık yapmak için bir eve girmiştir. Fakat ev o kadar kötü kokuyordur ki A’nın midesi bulanır. 

Paraların evdeki kasada olduğunu düşünerek, kasayı açmaya çalışır. Sonunda açmayı başardığı 

kasanın içinde paraların üstünde, ne olduğunu anlayamadığı iğrenç bir maddenin olduğunu da fark 

eder.  Evin kokusu ve tüm bu pisliklere dayanamaz; paralardan da öyle tiksinir ki almadan evi terk 

eder.  

A’nın davranışını ceza hukuku hükümleri bakımından değerlendiriniz. 

 

PRATİK 

Sabıkalı A, bir gün infaz kurumundan tanıdığı diğer sabıkalılar B, C ve D’yi  telefonla arayarak 

buluşmak istediğini, önemli bir haberi olduğunu söyler. Buluşunca da beyaz eşyanın bulunduğu bir 

depoyu bildiğini, soygun için uygun bir yerde olduğunu, burayı soymaları halinde ekonomik 

darboğazdan kurtulacaklarını söyler. Bu düşünceyi benimseyen B,  C ve D’ye planını söyler. Plana 

göre; B ve C depoya girip eşyaları alırken, D de gözcülük yapacak, bir tehlike olduğunda diğerlerine 

haber verecektir. Daha sonra görüştükleri deponun sahibinin işyerinde çalışan ve arada depodan mal 

alan E, böyle bir durumda, deponun ve çevresinin planını vereceğini söyler. Depoda bekçilik yapan E 

ise kendi nöbet günü olan Perşembe günü gelirlerse onlara deponun kapısını açacağını söyler. A ve 

B’nin arkadaşları F ise malları çaldıktan sonra koyabilecekleri bir boş dairesinin olduğunu söyler. A, o 

civarda tanındığı için olay yerinde olmaması gerektiğini söyleyerek soygunun icrasına katılmaması 

gerektiğini söyler. Diğerlerinin de bu görüşü benimsemesi üzerine , A’nın deponun uzağında bir yerde 

beklemesi  kararlaştırılır. 

Soyguncular bekçinin yardımından faydalanmak için Perşembe günü gece vakti planı uygularlar. Planı 

alıp deponun girişine girerler. Bekçi E, bunlara hem dışardaki demir kapıyı hem de iç kapıyı açar. 

Sonra da “ Benim hiçbir şeyden haberim yok” deyip deponun çevresini dolanır. B ve C içeri girerler. D 

ise gözcülük yapmaktadır. Gözcülük yaparken karanlıkta ölmüş annesinin hayalini görür. Annesi ona 

küçükken ettiği öğütleri tekrarlamaktadır. Bunun üzerine yaptığının ne kadar kötü bir şey olduğunu 

anlayan D, yaptığı işten pişman olur ve A’ya telefon edip vazgeçmelerini, yaptıklarını günah olduğunu 

söyler. Bu duruma çok sinirlenen A, D’nin yanına gidip  tabancasının kabsası ile onun başına vurur. 

D’nın kaçması üzerine A, onun yerinde yerine gözcük yapar.  B ve C depodaki eşyaları çaldıktan sonra 

F’nin boş evine götürmek isterler. F’nin oturduğu eve giden B ve C, F’den boş dairenin anahtarını 

isterler. Ancak F, kendilerine böyle bir söz vermediğini söylemesi üzerine, B yanındaki silahı çekip F’yi 

ölümle tehdit edip  eşya koyacak dairenin anahtarını alır. D’nin polise haber vermesi sonucu B ve C 

eşyaları daireye götürürken polis tarafından yakalanırlar.  

İştirak hükümleri çerçevesinde faillerin sorumluluğunu belirleyiniz.  

 


