
Objektif Cezalandırılabilirlik Şartları 
NEVZAT TOROSLU* 

Kanun koyucu, bazı hallerde, suçu ve cezalandırılabilirliği birbirinden ayırmakta, cezanın 
fiilen uygulanmasını bazı olayların gerçekleşmesi şartına bağlamakta ya da belli durumların var
lığı halinde yerindelik (uygunluk) gereği cezanın uygulanmasından vazgeçilmesini kabul etmekte
dir. Bir başka deyişle failin cezalandırılması için, onun bir suçu gerçekleştirmiş olması yeterli ka
bul edilmemekte, ayrıca objektif cezalandırılabilirlik şartları adı verilen olayların gerçekleşmesi 
de aranmaktadır. 

Ceza kanunları, objektif cezalandırılabilirlik şartları müessesesini hiç veya gerektiği gibi 
di.iıenlemeyip bunun şekillendirilmesini doktrine bırakmıştır. Nitekim gerek mülga Türk Ceza 
Kanununda gerek yürürlükteki Türk Ceıa Kanununda bu müesseseyi düzenleyen genel bir hü
küm mevcut değildir. İtalyan Ceza Kanunu ise, 44. maddesinde "Suçun cezalandırılabilmesi için 
kanunun bir şartının gerçekleşmesini aradığında bu şartın gerçekleşmesinin bağlı olduğu sonuç 
onun tarafından istenmemiş olsa bile fail sonuçtan sorumlu olur" demekle yetinmekte, buna kar
şılık cezalandırılabilirlik şartının neden ibaret bulunduğunu belirtmemektedir. Bu durum, dokt
rinde "şartlı suç" adı da verilen bu müessesenin mahiyeti ve kapsamı konusunda tereddütlere ve 
aşırılıklara neden olmuştur. Gerçekten de cezalandırılabilirlik şartları konusundaki görüş farklı
lıkları, sadece bu şartların esasına ilişkin olmayıp bunların belirlenmesine de ilişkindir. Bu şartla
rın varlığını tamamen inkar edenler olduğu gibi, bunları çok genişletenler veya çok az durumla 
sınırlayanlar da vardır.1 

(*) Pruf. Dr., llilkcm Üniversitesi Hukuk F:ıklilıesi Öğretim Üyesi 
1 11:ık. Anıolisci, M:ıııu:ılc di diriıt<> peıı:ılc, p:ır. ı;cıı., Mil:ıııo 1997, s.751; M:ınıov:ıni, l)irirr<> pcıı:ılc, P:ıdova 1992, s.814; Bricola, Pu

ııibiliıiı (Coııdizioııi olıicııivc di), Novissimo digcsııı irnli:ınu, Turino 1957, XIV, s.589. 
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Objektif cezalandırılabilirlik şartı ile ilgili olarak en çok tartışılan husus, bu şartın suçun 
yapısı yönünden sahip bulunduğu işlevin ne olduğudur. Öncelikle şu soru sorulmaktadır: Ceza
landırılabilirlik şartı, cürmi fiilin (suçun) bir kurucu unsuru mudur yoksa başka bir şey midir? Bu 
sorunun cevabı, sadece teorik yönden değil, pratik yönden de önemlidir. Çünkü sorunun çözü
münden kanunun yorumu ve uygulanması yönünden önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Oldukça yaygın bir anlayışa göre, cezalandırılabilirlik şartı, gerçekleşmesi suçun hukuki 
bütünlüğü için gerekli olan, gelecekteki ancak kesin olmayan bir olaydır.2 Böyle düşünenlerden 
Pannain, suçun unsurlarını esaslı unsurlar ve arızı unsurlar olarak ikiye ayırdıktan ve esaslı un
surları suçun varlığı için varolması gereken unsurlar olarak tanımladıktan sonra, esaslı unsurla
rın da kendi içinde "kurucu unsurlar" ve "cezalandırılabilirlik şartları" şeklinde ikiye ayrıldığını, 
kanunda gerekli görüldüğü hallerde bu şartlar gerçekleşmeden cezalandırılabilirlik ve bu itibarla 
suç varolmayacağından, cezalandırılabilirlik şartlarının suçun "esaslı unsuru" olduğunu; buna 
karşılık suçun "kurucu unsuru" olmadığını, çünkü bu şartların suç tipinin oluşmasına katılmadı
ğını ve bunların işlevinin, yapısal yönden tam olan, ancak hayatiyeti olmayan bir suçun varlığını 
şarta bağlamak olduğunu ifade etmektedir.3 

Ancak bu görüş cezalandırılabilirlik şartı ile suçun esaslı unsurlarının birbirine karıştırılma
sı sonucunu doğurmaktadır. Nitekim "suçun esaslı unsuru" ile "suçun varlık şartı" arasında ikna 
edici bir ayırım yapmak mümkün değildir. Bunlar eş değere sahip ifadelerdir. Gerçekten de bir fi
ilin diğerinin unsuru olduğunu söylemek, birinci fiilin ikinci fiilin "varoluş şartı" olduğunu söyle
mek demektir. Böylece cezalandırılabilirlik şartları ile suçun aslı unsurları birbirine karıştırılmak
tadır. Kaldı ki, cezalandırılabilirlik şartının gerçekleşmesinin suçun var olması için gerekli olduğu 
kabul edilecek olursa, üçüncü kişilerin faaliyetinden kaynaklanan olayların hukuka aykırı fiil üze 
rinde etkili olduğunun da kabul edilmesi gerekir. Böyle bir kabulün manuki olduğu söylenemez.4 

Diğer bir anlayışa göre, cezalandırılabilirlik şartı, bütün unsurları ile tamamlanmış bir su
çun varlığını gerekli kılar. Bu şart, suçu tamamlamamakta, sadece cezayı uygulanabilir hale getir
mektedir. Suç ontolojik olarak mevcuttur; kanun, şartı, devletin cezalandırmak hak veya yetkisi
nin uygulanabilmesi için gerekli görmektedir.5 Şu halde sözü edilen şart, suç fiilinin dışında, suç fi
ilinden sonra, en fazla onunla aynı anda gerçekleşen, bu nedenle suçu oluşturan davranıştan ayrı 
ve failin veya üçüncü kişilerin iradı ve gayriiradi hareketinin neden olabileceği bir olay olarak an
laşılmalıdır. Bunun şaşırtıcı bir yönü yoktur. Zira cczalandırılabilirliğin bir suçun gerçekleşmesinin 
normal sonucu olması, hukuk düzeninin bazı hallerde pratik elverişlilik veya uygunluk nedenleriy-
__ ,, _____ __ _ 

2 Manzini, Tr:maro di dirim> pcn:ılc italiaııo, vol. 1, 1orino 1948, s.561; Vannini, Manuale di diritto penale, Firenzc 1948, s.68; Bat· 
ıaglini, Dirimı pcnalc, par. gcn., l':ıdov:ı 1949, s.292; Paıınain, Manu:ılc di diriıto pcnalc, "forino 1950, s.273; Fiandaca-Musco, L>i
ritto pcn:ılc, par. gen., llologırn 1989, s.598; Kunter, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, lsıaıılıul B 949, s.195 v<l. 

3 Panıı:ıin, s.195, 196,274. Y;ızar, hu giirüşünii açıklamak için şöyle bir bcnzcııne yapmaktadır: Jlircyin varlığı için bazı organhırı esas
lıdır. Y:ış:ım için oksijen de esaslıdır. Arn:ak oksijen organ değildir. Aynı şekilde fiile y:ılıam;ı ol:ın (cz:ıl:ındırılabilirlik şartı da kurucu 
unsur <lcğildir, aın:ı esaslı unsurdur (s.275). 

4 Anıolisci, s.752; Maıııovaııi, s.815. 
5 Anıolisei, s.751, 752; Mmııovani, s.815; Oönnıczcr/ Erman, s.317, 3 l 8. 
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le, cezalandırılabilirliği bir şartın gerçekleşmesine bağlamasına engel değildir. Bu itibarla söz konu
su durumlarda suç esasen tamamlanmıştır; ancak kanun koyucu, elverişlilik veya uygunluk neden
leriyle onun cezalandırılmasını belli bir şartın gerçekleşmesine bağlamıştır.6 Nitekim İtalyan Ceza 
Kanununun 44. maddesinde yer alan hükümde de "fiilin cezalandırılabilirliği"nden değil, "suçun 
cezalandırılabilirliği"nden söz ediliyor. Bu da, cezalandırılabilirlik şartının gerç�kleşmesinden ön
ce, bütün unsurları ile tamamlanmış bir suçun varolduğunun kabul edildiğini gösterir.7 

Belirtmek gerekir ki, objekif cezalandırılabilirlik şartmın suçun dışmda bir olay olduğunu, 
bu şartın ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi de ortaya koymaktadır. Nitekim, bu şartlar, liberal ka
nunlaştırma hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Kanunilik ilkesinin ve ceza davasının mecbu
riliğinin kabul edilmesinden sonra, belirli suçların cezalandırılmasını şarta bağlayan ve şarta bağ
lamaya devam edecek olan elverişlilik ve sağduyu gerekleri ortaya konml!.lştur. Hukuk devletinin 
sağladığı garantiden önce, bu gerekler pek çok keyfilik ve kötüye kullanmalara de neden olabi
len "ceza davasının takdirliği" ile karşılanıyordu.8 

Cezalandırılabilirlik şartlarının suçtan sonra ortaya çıkan veya en fazla suç ile hemzaman 
olan bir olay olması, mantık gereğidir. Bu itibarla suçtan önceki bir olay, cezalandırılabilirlik şar
tını oluşturamaz.9 Aksine bir anlayış, cezalandırılabilirlik şartları ile suçun veya daha doğru bir 
ifadeyle davranışın ön şartlarını birbirine karıştırmak anlamına gelir.10 

Bir olayın kurucu unsur mu yoksa cezalandırılabilirlik şartı mı olduğunu belirlemek, ön
celikle sübjektif yönden önem taşımaktadır. Nitekim cezalandırılabilirlik şartları kast ve taksirin 
kapsamına dahil değildir. Bu şart suçlunun davranışından ve iradesinden tamamen bağımsız bir 
sebepten dolayı gerçekleşmiş olabilir. Buna karşılık kurucu unsur söz konusu ise suçun faili an
cak bu olayı, suç fiilini gerçekleştirme biçiminin sonucu olarak öngörmüş veya istemişse cezalan
dırılır. Dolayısıyla cezalandırılabilirlik şartı konusundaki hatanın önemi yoktur.11 Bu şartların, 
objektif olarak gerçekleşmiş olmaları cezalandırılabilirlik için yeterlidir.12 Esasen bu şartlara "ob
jektif cezalandırılabilirlik şartları" denmesinin nedeni de budur. 

Belirtmek gerekir ki, suçun kurucu unsurları ile cezalandırılabilirlik şartlarını birbirinden 
ayırmada, yani suça ait olanla cezalandırmanın elverişliliğine ait olanı belirlemek konusunda, "fi
ilin ihlal ediciliği" ve özellikle "cezaı sorumluluğun şahsiliği" ilkeleri gözardı edilmek suretiyle, 
kanun koyucunun ve yorumcunun serbest bırakılması istenmiyorsa, sadece "eğer", "şayet", 
" ... dığı takdirde" ve " . . .  halinde" gibi şart ifade eden lafzi-biçimsel ölçütler terkedilmeli, 13 bu ko
nuda, sözü edilen ilkelerin gerekli kıldığı ve cezanın zorunluluğu ilkesinin ışığında cezalandırıla
bilirlik şartlarına itibar kazandıran öze ilişkin-işlevsel ölçüt benimsenmelidir. Buna göre kurucu 

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

6 Anıolisci, s.752; Manıovani, s.814, 815; Önder, (;c-,;ı 1-lııkııkıı, Gcnd 1-liiküııılcr, ,. il, İstanbul 1989, s .420. 
7 Anıolisci, s.752. 
8 Mantovaııi, s.815. 
9 Bricola, s . .595; Önder, s.420. 
10 Manıovani, s.815. 
11 M:ınıov:ıni, s.815; Önder, s.421. 
12 Önder, s.421. 
13 Manıovani, s.81 S; Uricola, s.596; Dönıııczcr/ Erman, s.318. 
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Objektif ceıalandırılabilirlik şartı ile ilgili olarak en çok tartışılan husus, bu şartın suçun 
yapısı yönünden sahip bulunduğu işlevin ne olduğudur. Öncelikle şu soru sorulmaktadır: Ceza
landırılabilirlik şartı, ci.irmi fiilin (suçun) bir kurucu unsuru mudur yoksa başka bir şey midir? Bu 
sorunun cevabı, sadece teorik yönden değil, pratik yönden de önemlidir. Çünkü sorunun çözü
münden kanunun yorumu ve uygulanması yönünden önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Oldukça yaygın bir anlayışa göre, cezalandırılabilirlik şanı, gerçekleşmesi suçun hukuki 
büti.inli.iği.i için gerekli olan, gelecekteki ancak kesin olmayan bir olaydır.2 Böyle düşünenlerden 
Pannain, suçun unsurlarını esaslı unsurlar ve arızı unsurlar olarak ikiye ayırdıktan ve esaslı un
surları suçun varlığı için varolması gereken unsurlar olarak tanımladıktan sonra, esaslı unsurla
rın da kendi içinde "kurucu unsurlar" ve "cezalandırılabilirlik şartları" şeklinde ikiye ayrıldığını, 
kanunda gerekli görüldüğü hallerde bu şartlar gerçekleşmeden cezalandırılabilirlik ve bu itibarla 
suç varolmayacağından, cezalandırılabilirlik şartlarının suçun "esaslı unsuru" olduğunu; buna 
karşılık suçun "kurucu unsuru" olmadığını, çünkü bu şartların suç tipinin oluşmasına katılmadı
ğını ve bunların işlevinin, yapısal yönden cam olan, ancak hayatiyeti olmayan bir suçun varlığını 
şarta bağlamak olduğunu ifade etmektedir.3 

Ancak bu görüş cezalandırılabilirlik şartı ile suçun esaslı unsurlarının birbirine karıştırılma
sı sonucunu doğurmaktadır. Nitekim "suçun esaslı unsuru" ile "suçun varlık şartı" arasında ikna 
edici bir ayırım yapmak mümkün değildir. Bunlar eş değere sahip ifadelerdir. Gerçekten de bir fi
ilin diğerinin unsuru olduğunu söylemek, birinci fiilin ikinci fiilin "varoluş şartı" olduğunu söyle
mek demektir. Böylece cezalandırılabilirlik şartları ile suçun aslı unsurları birbirine karıştırılmak
tadır. Kaldı ki, cezalandırılabilirlik şartının gerçekleşmesinin suçun var olması için gerekli olduğu 
kabul edilecek olursa, üçüncü kişilerin faaliyetinden kaynaklanan olayların hukuka aykırı fiil üze
rinde etkili olduğunun da kabul edilmesi gerekir. Böyle bir kabulün mantıki olduğu söylenemez.4 

Diğer bir anlayışa göre, cezalandırılabilirlik şartı, bütün unsurları ile tamamlanmış bir su
çun varlığını gerekli kılar. Bu şart, suçu tamamlamamakta, sadece cezayı uygulanabilir hale getir
mektedir. Suç ontolojik olarak mevcuttur; kanun, şartı, devletin cezalandırmak hak veya yetkisi
nin uygulanabilmesi için gerekli görmektedir.5 Şu halde sözü edilen şart, suç fiilinin dışında, suç fi
ilinden sonra, en fazla onunla aynı anda gerçekleşen, bu nedenle suçu oluşturan davranıştan ayrı 
ve failin veya üçüncü kişilerin iradı ve gayriiradi hareketinin neden olabileceği bir olay olarak an
laşılmalıdır. Bunun şaşırtıcı bir yönü yoktur. Zira cezalandırılabilirliğin bir suçun gerçekleşmesinin 
normal sonucu olması, hukuk düzeninin bazı hallerde pratik elverişlilik veya uygunluk nedenleriy-

2 Manzirıi, Trarı:ııo tli dirim, pcıı:ılc ir:ıli:ıno, vol. 1, ·ı(ıriııo 1948, s.561; Vannini, Manu:ılc di diı·irıo pcıı:ılc, l'iren:ı;c 1948, s.68; llat
raglini, Dirim, pen:ılc. par. gen., P:ıdov:ı 1949, s.292; l'aıın:ıiıı, M:ınıı:ılc tli tlirirro pcn:ılc, "lhriııo 1950, s.273; fi:ındac:ı-Musco, Di
rirro rıcn:ıle, p:ır. gen., llologn:ı 1989, s . .598; Kuıı ıcr, Suçun Kanuni Un,urhırı Naı.:ıriycsi, İsr:ınhul 1949, s. 195 vd. 

3 l':ınııain. ,. 195, 196, 274. Y:ız:ır, hıı giiriişünii :ıçıkl:ıııı:ık için şöyle hir hcn:ı;cmıe y:ıpm:ıkı:ıdır: llircyiıı varlığı i,;in h:ızı org:ınl:ırı esas
lıdır. Y:ış:ıııı için oksijen de esaslıdır .  Ancak oksijen org:ııı değildir. Aynı şekilde fiile y:ıh:ın,ı ol:ııı cczabndırılabilirlik ş:ırıı da kurucu 

ıııı"ır tle�ildir, :ıın:ı cs:ıslı ıoı1'ıırdur (,.275 ). 
4 Anıolisci, s.752; Maıı ıovani, ,.815. 
5 Antolisci, ,.751, 7S2; M:ın ıov:ıni, ,.81 5; l>önmc-lcr/ Erman, s.317, 318. 
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le, cezalandırılabilirliği bir şartın gerçekleşmesine bağlamasına engel değildlir. Bu itibarla söz konu
su durumlarda suç esasen tamamlanmıştır; ancak kanun koyucu, elverişlilik veya uygunluk neden� 
leriyle onun cezalandırılmasını belli bir şartın gerçekleşmesine bağlamıştır.6 Nitekim İtalyan Ceza 
Kanununun 44 .  maddesinde yer alan hükümde de "fiilin cezalandırılabilirliği"nden değil, "suçun 
cezalandırılabilirliği"nden söz ediliyor. Bu da, cezalandırılabilirlik şartının gerçekleşmesinden ön 
ce, bütün unsurları ile tamamlanmış bir suçun varolduğunun kabul edildiğini gösterir.7 

Belirtmek gerekir ki, objekif cezalandırılabilirlik şartının suçun dışmda bir olay olduğunu, 
bu şartın ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi de ortaya koymaktadır. Nitekim, bu şartlar, liberal ka
nunlaştırma hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Kanunilik ilkesinin ve ceza davasının mecbu
riliğinin kabul edilmesinden sonra, belirli suçların cezalandırılmasını şarta bağlayan ve şarta bağ
lamaya devam edecek olan elverişlilik ve sağduyu gerekleri ortaya konmuştur. Hukuk devletinin 
sağladığı garantiden önce, bu gerekler pek çok keyfilik ve kötüye kullanmalara de neden olabi
len "ceza davasının takdirliği" ile karşılanıyordu.8 

Cezalandırılabilirlik şartlarının suçtan sonra ortaya çıkan veya en fazla suç ile hemzaman 
olan bir olay olması, mantık gereğidir. Bu itibarla suçtan önceki bir olay, cezalandırılabilirlik şar
tını oluşturamaz.9 Aksine bir anlayış, cezalandırılabilirlik şartları ile suçun veya daha doğru bir 
ifadeyle davranışın ön şartlarını birbirine karıştırmak anlamına gelir.10 

Bir olayın kurucu unsur mu yoksa cezalandırılabilirlik şartı mı olduğunu belirlemek, ön
celikle sübjektif yönden önem taşımaktadır. Nitekim cezalandırılabilirlik şartları kast ve taksirin 
kapsamına dahil değildir. Bu şart suçlunun davranışından ve iradesinden tamamen bağımsız bir 
sebepten dolayı gerçekleşmiş olabilir. Buna karşılık kurucu unsur söz konusu ise suçun faili an
cak bu olayı, suç fiilini gerçekleştirme biçiminin sonucu olarak öngörmüş veya istemişse cezalan
dırılır. Dolayısıyla cezalandırılabilirlik şartı konusundaki hatanın önemi yoktur.11 Bu şartların, 
objektif olarak gerçekleşmiş olmaları cezalandırılabilirlik için yeterlidir.12 Esasen bu şartlara "�b
jektif cezalandırılabilirlik şartları" denmesinin nedeni de budur. 

Belirtmek gerekir ki, suçun kurucu unsurları ile cezalandırılabilirlik şartlarını birbirinden 
ayırmada, yani suça ait olanla cezalandırmanın elverişliliğine ait olanı belirlemek konusunda, "fi
ilin ihlal ediciliği" ve özellikle "cezai sorumluluğun şahsiliği" ilkeleri gözardı edilmek suretiyle, 
kanun koyucunun ve yorumcunun serbest bırakılması istenmiyorsa, sadece "eğer", "şayet", 
" . . .  dığı takdirde" ve " . . .  halinde" gibi şart ifade eden lafzı-biçimsel ölçütler terkedilmeli, 13 bu ko
nuda, sözü edilen ilkelerin gerekli kıldığı ve cezanın zorunluluğu ilkesinin ışığında cezalandırıla
bilirlik şartlarına itibar kazandıran öze ilişkin-işlevsel ölçüt benimsenmelidir. Buna göre kurucu 

· -- -- -· -- -- -- - -- - - -

6 Anıolisci, s.7.52; Maıııovani, s.8 14, 815; Önder, Cc1.a Hukuku, Genci l-liikiiınlcr, c. 11, İsınnbul 1989, s.420. 
7 Anıolisci, �. 752. 
8 Manıovaııi, s.815. 
9 Bricol:ı, S.S95; Önder, s.420. 
10 Maııtov:ıni, s.8 l 5. 
11 Maıııovani, s.815; Önder, s .421. 
12 Önder, s.42 l .  
13 Maıııovani, s.815; 13ricola, s.596; Oönmczcr/ Erman, s . 3  t8. 
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unsurlar, fiili, yeterli ölçüde ihlal edici olduğu için cezaya müstahak hale getirirken, şartlar onu 
aynı zamanda cezaya gereksinim duyar hale getirmektedir.14 Bu itibarla korunan varlığın ihlalini 
ilgilendiren ve fiilin ihlal ediciliğini içeren ve dolayısıyla fiilin suç haline getirilmesinin nedeni olan 
olaylar, kurucu unsurlar olarak kabul edilmelidir. Nitekim bunlar olmaksızın suçla ilgili tipik ih
lal gerçekleşemez. Cezai sorumluluğun şahsiliği ilkesi gereği, bu olaylara failin cürmı davranışla
rı neden olmalı ve bunlar, suç kasıtlı bir suç ise fail tarafından öngörülmüş ve istenmiş, suç tak
sirli bir suç ise öngörülebilir ve önlenebilir olmalıdır. Aksi halde başkasının fiilinden sorumluluk 
veya objektif sorumluluk ipotezleri ile karşı karşıya gelinir.15 

Cezalandırılabilirlik şartları belirlenirken, bunun sadece gelecekteki bir olay değil, aynı za

manda suçu oluşturan fiilin dışında bir olay olması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu olayın, nedensellik yönünden, suç fiilinden tamamen bağımsız olması gerekmez; ancak suçu 
öngören normun içerdiği hukuki emre tamamen yabancı olmalıdır: yani fail yönünden söz konu
su olayı gerçekleştirme yasağının varlığı kabul edilebilir olmamalıdır. Kural olarak, üçüncü kişi

lerin serbest ve bilinçli hareketlerine veya failin suçu oluşturan hareketleri ile ilgisi olmayan yeni 
bir hareketine bağlı fiiller söz konusudur.16 

Bu itibarla suçun ihlal alanına tamamen yabancı olmakla birlikte, var olan ihlal edici bir 
fiilin cezalandırılmasını uygun (elverişli) hale getiren olaylar cezalandırı labilirlik şartlarıdır. Bu 

hallerde başkasının fiilinden sorumluluk veya objektif sorumluluk değil, şarta bağlanmış olsa da, 
kusurlu bir sorumluluk söz konusudur. Şart, yukarıda da belirtildiği üzre, bizatihi fail tarafından 
veya üçüncü kişiler tarafında gerçekleştirilen fiiller olabilir. Birincilere örnek olarak TCK.nun 1 1  
ve 12. maddelerinde sözü edilen suçların failinin Türkiye'de bulunması şartı, ikincilere örnek ola
rak hileli iflas suçunda (TCK. m. 161) suçu oluşturan "mal varlığını eksiatmeye yönelik hileli ta
sarruflar"ın gerçekleştirilmesinden sonra verilen iflas kararı gösterilebilir. 

Aynı şart birden çok suçu cezalandırılabilir hale getirebilir. Örneğin "iflas kararı" gerek hi

leli gerek taksirli iflas suçlarını cezalandırılabilir kılabilir. Aynı şekilde suçlunun Türkiye'de bu
lunması şartı da, yabancı ülkede işlenmiş olup da cezalandırılabilmeleri için failin Türkiye'de bu

lunması şart koşulan suçları cezalandırılabilir hale getirir. 

Ceza Hukukunun, "nulla poena sine culpa" ilkesini mümkün olduğu kadar tam olarak 
gerçekleştirebilecek şekilde gelişmesini teşvik eden modern hukuk eğilimini benimsemek suretiy
le, şüpheli durumları sağlıklı bir çözüme kavuşturmak için "şartlı suçlar" veya objektif cezalan

dırılabilirlik şartları alanını daraltan anlayışı benimsemek, 17 böylece bir olayın unsur mu yoksa 
cezalandırılabilirlik şartı mı olduğu konusunda tereddüt edildiği durumlarda, daraltıcı yoruma 

başvurmak18 ve failin lehine olarak, bu olayı unsur kabul etmek gerekmektedir.19 

14 Mantovani, s.815, 816. 
15 Manıovani, ,.816; ayrı�a bak. Dönmczcr/ Erman, s.318, 319. 
16 Anıolis.:i, s.753. 
17 Anıolisci, s.754; Curaıola, Coııdizioııi ohicııivc di pıınibilira, Eııcidnpcdia del dirim,, vol. Vlll, Milaııo 196 ı, s.1!07. 
18 Aıııolisci, s.754. 
19 Dönmczcr/ Erman, s.320. 
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Nihayet cezalandırılabilirlik şartları şikayet, talep, başvuru ve izin gibi, ceza soruşturması
nın icrası ile ilgili olan ve yokluğu suçun cezalandırılabilirliğini değil, yargıcın bilgisine ulaşması
nı önleyen muhakeme (takip) şartlarıyla karıştırılmamalıdır. 20 

20 M:ıntovani, s.814. 


