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ÖZ 
 

Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan ülkelerin 

hukuksal yapısında değişiklikler yaşanmıştır. İlgili ülkelerin eski ideolojik sistemi 

terk etmeleri ve öncekinden farklı siyasal yapıları tercih etmeleri bu hukuksal 

değişimin yönünü belirleyen faktörler olmuştur. Bağımsızlığın ilk yıllarında Sovyet 

döneminden kalan anayasal ve yasal mevzuata yapılan değişiklikler daha sonraki 

yıllarda yerini yeni anayasal ve yasal düzenlemelere bırakmıştır. Sovyet sonrası 

ülkeler 1990’lı yıllarda yeni anayasalarla tanışmış ve bu yeni anayasalar 

çerçevesinde yeni yasal düzenlemeler yapmışlardır. Bu doğruluktaki yasal 

düzenlemelerden birisi de ceza kanunlarıdır.  

 

Bu tezde Sovyet sonrası ülkelerin kabul ettiği yeni ceza kanunlarıyla Sovyet 

dönemi ceza kanunlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bağlamda bir taraftan yeni 

ceza kanunlarının benimsediği kurumlar ortaya konulurken, diğer taraftan Sovyet 

dönemi ceza kanunlarında var olan kurumlara işaret edilmiştir. Bu ise yeni ceza 

kanunlarının ilkeler, amaçlar, suç ve ceza kavramlarını tanımlama acısından farklı bir 

anlayış benimsediğini göstermemize yardımcı olmuştur.         
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ABSTRACT 

 
With falling USSR, in the jurisprudence structure of countries which became 

independence were been changing’s. The factors which determined jurisprudence 

changing trend of germane countries, were leaving old ideological system and 

preferring different political structure.  The changing’s in the constitutional and 

juristic areas remained from Soviet Union, made way for new constitutional and 

juristic changing’s in the next years. After Soviet Union in 1990, countries were 

acquainted with new constitutions and made new juristic changes. The one of these 

justice changes is in criminal code. 

 
In this thesis were compared new criminal codes which accepted by countries 

after Soviet’s fall with old criminal code which was in Soviet period. In this context 

on the one side surveying institutions owned by new criminal codex, on the other 

side was pointed to institutions which were at Soviet period. And it helped us to 

show different cognizance from the point of definition concepts accepted by new 

criminal codes.  
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ÖNSÖZ 
 

 “Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Sonra Bağımsız Devletler Topluluğu 

Ülkeleri Ceza Kanunlarındaki Değişiklikler” başlıklı tez çalışması, söz konusu 

ülkelerin ceza hukuku mevzuatına ilişkin anayasal çerçeveyi de esas alarak 

hazırlanmıştır. Tez çalışmasında, Sovyetler Birliği dönemi ceza hukuku mevzuatı, 

Sovyet Birliği sonrası yapılan değişiklerle şekillenen ara dönem mevzuatı ve her bir 

ülkenin eski kanunlarını yürürlükten tamamen kaldıran yeni kanunlar kabul etmesi 

sonucu ortaya çıkan yeni dönem mevzuatı karşılaştırılmıştır. Yeni dönemde de söz 

konusu ülkelerin ceza kanunlarının benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir.  

 

 On iki farklı ülkenin ceza kanunlarının aynı araştırma kapsamında 

işlenilebilmesinde değerli hocalarımın araştırma metotları açısından yönlendirmesi 

etkili olmuştur. Özellikle, tez danışmanım Prof. Dr. Adem SÖZÜER’ in bu yöndeki 

katkıları tezin belli bir bütünsellik kazanmasına vesile olmuştur. Bu yüzden Prof. Dr. 

Adem SÖZÜER’ e derin saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

 Tezde kullanılan kaynaklara ulaşmamdaki yardımlarından dolayı Moskava 

Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vladimir Alekseyiviç 

Segin’ e ve Bakü Barosu Üyesi Doç. Dr. Elmar Kerimov’ a teşekkür ediyorum.  

 

 Son olarak bu tezin hazırlanması sürecinde yaşadığım bütün gerginliğe ve 

sıkıntıya rağmen göstermiş oldukları anlayış ve sabra göre anneme, babama ve 

eşime,  teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyük Türk Cumhuriyetleri Öğrenci Projesi 

kontenjanında Türkiye’de eğitim almamda emeği olan tüm kişilere saygılarımla 

teşekkürlerimi bildiririm.  
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GİRİŞ 

 

             Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Rus Çarlığı'nın 1917'deki Sovyet 

Devrimi'yle yıkılmasından sonra aynı topraklar üzerinde kurulan ve 1991'e değin 

varlığını koruyan devletler topluluğu idi. Ekim 1917 Devrimi, başka bir deyişle 

Bolşevik İhtilali  ile kurulan SSCB. Soğuk savaş sürecinde Amerika'nın karşısındaki 

güç konumundaydi. 1985 yılında Gorbaçov iktidarından sonra başlayan Glasnost ve 

Perestroyka ile başlayıp 6 yıl süren reformların ardından 1991 yılının sonunda 

Sovyetler Birliği resmen dağıldı ve tüm ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Birliği 

oluşturan 15 devletten 12'si bir araya gelerek Bağımsız Devletler Topluluğu'nu 

oluşturdular. Birlik dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu kendi ekonomik 

sorunlarının üzerine eğildi. Letonya, Litvanya, Estonya Batı'yla bütünleşti, diğer 

devletlerin durumu belirsizliğini korumaktadır. Siyasi devamı Bağımsız Devletler 

Topluluğu'dur. 

 

        Öncelikle konunun araştırılma gerekliliği ile ilgili bazı meselelere işaret etmek 

gerekir. Bu tezin konusu, insanlık tarihinin kendine özgü ve farklı dönemlerinden biri 

olan Sovyet döneminde var olan hukuk sistemi çerçevesinde ceza hukukunun 

araştırılması ve Sovyet sonrası dönemde ceza hukukunun farklı ülkeler bağlamında 

geçirdiği değişikliklerdir. Bu bakımdan bu tezde konu edilen meselelerden biri 

sadece belli bir tarihi kesit döneminde var olmuş ve geçmişte kalmış Sovyet hukuk 

sistemidir.    

  

        Bu tezde, bir taraftan Sovyet ceza hukuku mevzuatının diğer ülkelerin ceza 

hukuku mevzuatlarından farklı olan özellikleri ortaya konulurken diğer taraftan ise 

Sovyetler Birliği birlik cumhuriyetlerin ceza hukuku mevzuatları arasındaki farklılık 

açıklanmaktadır. Tezin böyle bir karşılaştırma üzerine inşa edilmesindeki amaç, 

Sovyet döneminde yürürlükte olan mevzuat ile halı hazırda yürürlükte olan mevzuat 

arasındaki farkı ortaya koyabilmekle beraber mevcut mevzuatın eksikliklerini de 

diğer ülke mevzuatları bağlamında tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda tezde 

aşağıdaki sorunların araştırılması yapılmaktadır:  
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o Sovyet ceza hukukunun mahiyetinin ortaya konulması ve ceza hukukunun 

önemli ve kendi özgü yönlerini göstermek, 

o Sovyet döneminde yürürlükte olan ceza kanunlarının esas kurumlarını ve 

farklı hükümlerini analiz etmek, 

o Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu’na üye olan devletlerin ceza kanunlarını araştırmak ve onların 

Sovyet dönemi öncülleri ile karşılaştırmak. 

 

Tezin hazırlanmasında, Sovyet anayasaları, Sovyet sonrası ülkelerin 

anayasaları, Sovyet dönemi ceza hukuku mevzuatı, Sovyet sonrası ülkelerin ceza 

hukuku mevzuatının yanı sıra bu hukuk metinlerinin yorumunu konu olan önemli 

hukukçuların eserleri, araştırmaları da kaynak alınmıştır.  

 

Üç bölümden oluşan tezin birinci bölümü, “Sovyetler Birliği Ceza 

Hukukunun Temel Özellikleri” adını taşımaktadır. Bu bölümde, Sovyet dönemi ceza 

hukukunun esasları ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda Sovyet ceza hukukunun 

kaynakları gözden geçirilmiş ve Sovyet anayasalarının ceza hukukunun kaynağı 

olarak suç ve ceza ile ilgili hükümleri incelenmiştir.  

 

Birinci bölümde ayrıca Sovyet ceza kanununun önemli ve spesifik yönleri 

araştırılmıştır. Bu doğrultuda Sovyet ceza kanununun yapısı ve sistemi, onun genel 

ve özel bölümleri ile ilgili özellikleri araştırılmıştır. 

 

Tezin ikinci bölümü ise Sovyet dönemi birlik cumhuriyetlerinin ceza 

kanunları konu edinmiştir. Burada birlik cumhuriyetlerinin ceza kanunlarının genel 

hükümleri analiz edilmiştir. Bölümde birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarının 

görevleri, zamana ve mekâna göre yürürlüğü gibi yönleri de ele alınmıştır.  

İkinci bölümde ele alınan bir diğer mesele ise birlik cumhuriyetleri ceza 

kanunlarına göre suç ve ceza kavramlarıdır. Bu doğrultuda birlik cumhuriyetlerinde 

suç, suç unsurları, suç unsurlarının özellikleri, ceza sistemi ve türleri üzerinde 

durulmuştur.  
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İkinci bölümde son olarak birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarının özel 

bölümleri arasındaki farklılık ortaya konulmuştur. Burada cumhuriyetlere göre suç 

ve ceza farklılıkları gösterilmiştir. 

 

Tezin üçüncü ve son bölümünde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 

ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ceza hukuku ve ceza 

kanunlarındaki değişiklikler incelenmiştir. Bu bölümde başta Azerbaycan 

Cumhuriyeti olmak üzere topluluk üyesi diğer ülkelerin ceza kanunları ayrı başlıklar 

altında tahlil edilmiştir. Burada her ülkenin ceza kanununun yapısı, genel ve özel 

bölümleri ele alınmıştır. Ceza kanunlarında öncüllerinde yer almayan kurumlar ön 

plana çıkarılarak karşılaştırma yapılmıştır.  
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                                                  I. BÖLÜM 

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE CEZA HUKUKUN’NUN 

TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Sovyet Anayasalarında Ceza Hukuku’na İlişkin Düzenlemeler 

 

Sovyetler Birliği’nde, birliğin bir devlet olarak kuruluşundan çöküşüne 

kadarki dönem içerisinde bir sonrakinin bir öncekinin yerine geçen üç anayasa 

yürürlükte olmuştur. Bunlar, sırasıyla 1924, 1936 ve 1977 tarihli anayasalardır. Her 

üç anayasanın özünü oluşturan düşünce, “komünizmi inşa etme” hedefidir. Bu 

bağlamda Sovyet Anayasaları, emekçi sınıfların oluşturduğu yönetim altında, 

kapitalist toplum ilişkilerini ortadan kaldıran, devlet ve kolhoz1 mülkiyetine dayalı 

sosyalist ekonomik üretim sistemini kurumsallaştıran sınıfsız toplum yapısını ortaya 

koymaya çalışmıştır.2 

 

“Komünizmi inşa etme” yolculuğunda “Komünist Partisi teşkilatının 

oluşturduğu devlet”e önemli sorumluluk yüklendiğinden, anayasalarda devlet, birey 

özel menfeat  hukukunun üstünde yer almıştır. Örneğin, 174 maddeli ve 9 bölümlü 

1977 Anayasası’nın başlangıç bölümünde, önceki anayasalarda öngörülen ilkelerin 

de esas alınması ile devletin “toplumcu” özelliğine vurgu yapılmıştır. Başlangıç 

bölümünde; “devletin en önemli görevi, sınıfsız toplum yaratmaktır” ibaresi yer alır.3  

 

1977 Anayasası’nın 1. bölümü, “Siyasi Sistem” başlığını taşır. Burada, 

“Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, işçi, köylü ve entelektüellerin 

temsilcilerinden oluşan Halk Temsilcileri Sovyetleri ile yönetilen çok uluslu bir 

devlettir” denilmektedir. “Ekonomik Sistem” bölümünde ise “Sovyet Sosyalist 

                                                 
1 Kolhoz, Rusça kollektifnoe hozyaystvo (kolektif veya ortak mülkiyet) söz birleşmesinin kısaltılmış 
halidir.  
2 Lazerev Boris Mixayıloviç, Sovetskoy Konstitutçii, Politizdat, Moskova, 1986, s.36. 
3 Aleksandr Knışev, Komitet konstitusionnogo nadzora, Gosyurizdat, Moskova, 1987, s.67. 
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Cumhuriyetleri Birliği’nde esas olan toplumsal üretim şeklidir” ifadesi yer alır. 

Anayasada, konut ve konut etrafı arazilerin bireyler tarafından kullanılması hakkı yer 

alsa da üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkının toplumda olduğu 

bildirilmektedir.4  

 

Anayasada, yukarıda işaret edildiği gibi bir yaklaşımın benimsenmesi, ceza 

hukuku düzenlemelerine de etkide bulunmuştur. Sovyetler Birliği ceza hukuku 

kaynaklarında ve birlik cumhuriyetleri düzenlemelerinde, sosyalist mülkiyetin 

korunması amacıyla getirilen suç tanımlamalarına rastlanılmaktadır. Bu gibi suç 

tanımlamalarından sosyalist mülkiyetin, yani devlet ve toplumsal mülkiyetin 

korunmasının vatandaşların mal varlığının korunmasına nazaran daha büyük önem 

taşıdığı görülmektedir. Bu doğrultuda, devlet ve toplumsal mülkiyete karşı işlenen 

suçlar, vatandaşların mal varlığına karşı işlenen suçlardan daha ağır cezalarla karşılık 

bulur durumda olmuştur.5 Örneğin, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) 

Ceza Kanunu’nda devlet ve toplum malının çalınması suçuna uç yıl hapis cezası 

öngörülürken vatandaş malının çalınması suçuna karşılık ise iki yıl hapis cezası 

öngörülmüştü (madde 83). 

 

Vatandaşların çok sınırlı alanlarda mülkiyet hakkına sahip olmasından ve bu 

yüzden sürekli devlet ve toplum mülkiyetinde bulunan mal ve hizmetlerle karşı 

karşıya bulunmalarından dolayı Sovyet Anayasası’nda, “Sosyalist mülkiyeti, şahsi 

çıkar maksadıyla kullanmaya kimsenin hakkı yoktur” ibaresi yer almaktadır. 

Anayasanın vatandaşlara görev olarak belirlediği meselelerin başında, “toplumun 

yararına namusla çalışmak, halk malını korumak ve onu geliştirmek, devlete ve 

topluma ait malların çalınmasına karşı mücadele etmek” gelmekte idi. 

 

Sovyet Anayasasında, vatandaşların hangi alanlarda mülkiyet hakkına sahip 

olduğu sıralanmakla birlikte vatandaşların sahip oldukları malvarlığını ancak emek 

gücüne dayanan gelirle elde edebilecekleri de belirtilmiştir. Anayasaya göre, 

                                                 
4 Аbramoviç Аleksandr Mixayıloviç, Kurs Sovetskoy Ugolovnogo prava, Gostyurizdat, Moskova, 
1970, s.88-90. 
5 Mixayıl Bajanov, Ugolovnoe pravo Ukrainı.Osobennae çasti, Dinepr, Kiev, 1990. s 19. 
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vatandaşların mülkiyetinde veya kullanımında olan mal varlığı, emek gücü 

haricindeki bir gelirden kaynaklanmamalı ve bu mal varlığı toplumun çıkarlarına 

karşı kullanılmamalıdır. Bu ilkeler, ceza hukuku düzenlemelerine de yansımıştır. 

Örneğin Azerbaycan SSC Ceza Kanunu’nun 153. maddesinde, devletin işlettiği alış 

veriş merkezleri ve birimlerinin haricindekilerin ticaret yapması yasaklanmıştır. 

Vatandaşların ticaret yani taşınır ve taşınmaz malların alınıp satılması ile uğraşması 

suç olarak tanımlanmıştı. Ceza kanununa göre, bu suçu işleyenler, iki yıldan on yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirdi. 

 

Sovyet Anayasasına göre, sosyalist sistemin ve ortak Sovyet vatanının 

korunması, vatandaşların başlıca görevlerindendir. Yasa koyucu, sosyalist sistemin 

ve ortak Sovyet vatanının korunmasına ayrı bir başlık tesis etmiştir. Bu konuya 

gösterilen anayasal özen, ceza kanununda devlet aleyhine işlenen suçların geniş bir 

liste halinde yer almasına sebep olmuştur. Ayrıca, devlet aleyhine işlenen suçlar, ağır 

suçlar kategorisinde yer alarak en ağır cezalarla cezalandırılmıştır. Örneğin, Sovyet 

Ceza Hukukunun Esasları’nın 64. maddesine ve Azerbaycan SSC Ceza Kanunu’nun 

57.maddesine göre, vatana ihanet suçunu işleyenler için idam cezası 

öngörülmekteydi. 

 

1977 Sovyet Anayasası’nın bölümlerinden biri de hukuksal yapı ile ilgilidir. 

Bu bölümde Sovyetler Birliği’nde mahkemelerin oluşturulması, çalışma ilkeleri, 

yüksek mahkemeler vs. ele alınmaktadır. Bölümde, ayrıca, hukukun genel ilkeleri 

acısından ceza hukuku ile ilgili hükümler de yer almaktadır.  

 

Sovyet Anayasası, sanığa kendini savunma hakkı tanımakta idi (madde 169). 

Sanık, savunma hakkı kapsamında, avukat yardımından faydalanabilirdi. Kanunda 

öngörülen hallerde, savunma hakkı kapsamında avukat yardımı vatandaşlara ücretsiz 

sağlanmalıydı.  

 

Sovyet Anayasası’nda yer alan bir diğer önemli ilke masumiyet karinesiydi. 

Yani Sovyet Anayasası’na göre, “kanuni esasa dayanarak alınmış mahkeme kararı 

olmadan hiç kimse suçlu sayılamaz” (madde 70). 
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Sovyet Anayasası’na göre ceza davalarının yürütülme sürecinde 

mahkemedeki duruşmalarda toplumsal örgütler ve işçi sendikaları temsilcileri de 

bulunmalıydı. Belirtelim ki, bu ilke, Anglo-sakson yargılama sistemindeki yeminli 

temsilciler sisteminin öğelerini taşısa da, tamamen farklı bir temele dayanmakta idi. 

Duruşmalara katılan toplumsal örgütler ve işçi sendikaları temsilcileri, yeminli 

temsilcilerin sahip olduğu haklara sahip olmamakla birlikte mahkemenin aldığı karar 

üzerinde etkili olabilmekte idi. 

 

Sovyet anayasasında üzerinde önemle durulan kurumlardan biri de savcılıktır. 

Savcılık, mahkemelerde, devlet adına harekât eden kurum olmakla beraber anayasa 

ve kanunların uygulanmasında birliği sağlamak amacıyla kanunların ihlal edildiği 

şikâyetiyle suç duyurusunda bulunmakla da görevli idi. Anayasa; bakanlıkların, 

devlet komitelerinin, genel müdürlüklerin, devlet işletmelerinin, toplumsal 

teşkilatların, yerel Halk Temsilcileri Sovyetlerinin yürütme organlarının, kolhozların, 

sovhozların ve vatandaşların kanunlara uymaları ve kanunları ihlal etmemeleri 

konusunda denetleme yapma yetkisini Sovyetler Birliği Başsavcısına, ona bağlı 

birlik cumhuriyetleri başsavcılarına ve daha alt derecedeki savcılara vermişti. 

      

  Batı ülkelerinden farklı olarak, Sovyetler Birliği’nde arama, yakalama ve 

tutuklama gibi eylemler için savcının kararına başvurulmakta idi. Bilindiği gibi, 

tutuklama mahkeme kararı ile gerçekleşmelidir. Diğer taraftan, savcılık organları, 

mahkeme kararlarının kanuni dayanağını sorgulamak yetkisine de sahipti. Bu durum 

Sovyetler Birliği’nde mahkemelerin gerçek anlamda bağımsız olmadığının işareti idi.   
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1. 2. Sovyet Ceza Kanunu’nun Temel Özellikleri 

 

Sovyet Ceza Hukuku’nun ilkelerini ve temel öğelerini belirleyen anayasadan 

sonraki umumbirlik hukuk kaynağı, yani bütün birlik cumhuriyetleri için geçerli olan 

hukuki norm veya federal kanun, “SSCB ve Birlik Cumhuriyetleri Ceza Hukuku’nun 

Esasları” adını taşıyordu. Bu kanun, SSCB Yüksek Sovyet’i tarafından 25 Aralık 

1958’de kabul edilmiştir. “SSCB ve Birlik Cumhuriyetleri Ceza Hukuku’nun 

Esasları”nın temel özelliği, birlik cumhuriyetleri için ceza hukuku bağlamında ölçüt 

oluşturmaktı. Birlik cumhuriyetleri, bu ölçütleri esas alarak kendi ceza hukuku 

düzenlemelerini yapmaktaydı.6 

 

“SSCB ve Birlik Cumhuriyetleri Ceza Hukuku’nun Esasları”nda (bundan 

sonra Esaslar diye tanımlanacak), Sovyet Ceza Hukuku’nun işlevi, amacı, hangi 

eylemlerin suç kapsamına girmesi gibi yönlendirici ilkeler yer almıştır. Başka bir 

ifade ile birlik cumhuriyetlerin ceza hukuku düzenlemeleri, Esaslar’ın belirlediği suç 

tanımlamaları ve ceza öngörülerine göre oluşturulur olmuştur. Burada vurgulanması 

gereken, Esaslar’ın yönlendirici olması özelliğinin yanında bir üst hukuk normu da 

olmasıdır. Yani, birlik cumhuriyetlerinin ceza kanunları, Esaslar’a aykırı hükümler 

içeremezdi.7 

 

Esaslar’la belirlenen konulardan bazıları şunlardır: SSCB ve birlik 

cumhuriyetleri ceza hukuku düzenlemeleri sistemi, suçlu bulunma ve beraat etmenin 

esasları, cezai sorumluluğa tabi tutulma yaşı, ceza kanunlarının yürürlülükte kalma 

süresi, suç tanımlamaları, suçun oluşmasındaki aşamalar, organize suç türleri, suçun 

oluşmasında nefsi müdafaa anlayışı, ceza türleri ve amaçları. Esaslar’da, ayrıca, 

cezaların belirlenmesinde izlenmesi gereken genel ilkeler (suçun mutlaka 

cezalandırma gerektirmesi ve cezanın suçla orantılı olması gibi), cezai sorumluluğu 

hafifleten ve ağırlaştıran sebeplerin listesi, tutuklu kalma süreleri ve mahkeme 

kararının uygulanma süreci de ortaya konulmuştu. Tutuksuz yargılanma, zorunlu 

kamu hizmetinde bulunma şartıyla salıverme, mahkeme kararının uygulanmasının 
                                                 
6 Mariya İliniçna, Ponetie i priznaki sovokupinosti prestupleniy, Gosyurizdat, Riga, 1969, s. 236. 
7 Fedor Gleboviç, Kvalifikaçsie prestupleniy, Dnepr, Kiev, 1983, s. 232. 
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durdurulması, belli bir süre suç işlememe şartıyla zamanından önce tutukluluk haline 

son verme gibi kurumlar da Esaslar’la belirlenmişti.8 

 

 Esaslar’ın, ceza hukuku ile ilgili düzenlemelerin geneli için bir ilk tabaka 

özelliğine sahip olması, onun “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin 

ancak kanunla konulur” ilkesini sağlamaya yönelik olmuştur. Esaslar, Sovyet ceza 

hukukunun, onun amaçlarının, ilkelerinin, temel kurumlarının birliğini ortaya koyar. 

Birlik cumhuriyetleri, ceza kanunları, Esaslar’da belirtilen hükümleri referans alır.9 

 

Ağustos 1988’de Esaslar’ın reformu kapsamında yeni kanun tasarısı 

tartışmaya açılmıştı. Tasarının hazırlanmasına Sovyetler Birliği’nin toplumsal 

yapısında yaşanan dönüşümler doğrultusunda demokrasi, hukuk devleti, kanun 

önünde eşitlik, insan haklarına saygı, idare ve kamu görevlilerinin hukuk ihlallerine 

göre sorumluluk taşımaları gibi ilkeler etkili olmuştu.10 Esaslar’ın reformu ile bazı 

eylemlerin suç kapsamından çıkartılması ve bazı suçlara göre öngörülen cezaların 

hafifletilmesi amaçlanmıştı. Fakat Sovyetler Birliği’nin dağılması sebebiyle tasarı 

kanunlaşamamıştır. 

 

1.2.1.  Sovyet Ceza Kanunu’nun Genel Hükümleri 

 

Sovyet Ceza Kanunu, Genel ve Özel bölümlerden oluşmaktaydı. Genel 

bölümde Sovyet Ceza Hukuku’nun esas ilkelerini ortaya koyan normlar yer 

almaktaydı. Genel bölümün birinci başlığı “Genel Hükümler” adını taşıyordu. 

Burada, esas olarak, Sovyet Ceza Kanunu’nun amaçları ve Sovyet Ceza Kanunu’nun 

hukuki konumu ele alınmıştı. “Genel Hükümler”de yer alan 1. maddeye göre, Sovyet 

                                                 
8 Aleksey İvanoviç, Vina v sovetskogo ugolovnom prave, Yuridiçeskaya literatura, Saratov, 1987, s. 
87. 
9 A.e., s. 91. 
10 Aleksey Nikoloyeviç, Prestuplenie soverşennoe v sostoenii affekta, Gosyurizdat, Moskova, 1988, 
s.308. 
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Ceza Kanunu’nun amacı, Sovyet Komünist Partisi’nin ve Sovyet devletinin 

hedeflediği amaçların gerçekleşmesine hizmet etmektir.11  

 

Bu amaçtan harekâtla, Sovyet Ceza Kanunu, hangi toplumsal ve bireysel 

eylemlerin suç kapsamına girdiğini ve hangi suçlar için hangi cezaların 

öngörüldüğünü tespit etmişti. Ceza kanunu, suç ve ceza tanımlamaları ve araçları ile 

sosyalist toplum ve devlet düzenine, sosyalist mülkiyet ve üretim şekline, sosyalist 

düzen taraftarlarına, vatandaş haklarına ve genel olarak sosyalist hukuk sistemine 

uyum göstermemenin, aykırı davranmanın yasak olduğunu telkin etmeye 

çalışmıştır.12 

     

Sovyet sosyalist hukukunda bir takım ihlal sebebiyle öngörülen önlemlerin 

ceza hukukunda öngörülen önlemler gibi ağır olmaması yüzünden ceza hukuku 

düzenlemeleri ciddi özen talep etmiştir. Şöyle ki vatandaşların yaşam hakkına 

müdahile, onların ömür boyu hapis hayatında yaşamalarına karar verme, belli bir 

bölgede yaşamaktan men etme gibi nitelikler ceza hukuku hükümlerinde 

bulunmuştur.13 

 

Sovyet ceza hukukunun kaynakları, yukarıda da belirtildiği gibi umumbirlik 

ve birlik cumhuriyetleri ceza hukuku düzenlemeleridir. Umumbirlik Sovyet ceza 

hukuku düzenlemeleri aşağıdakileridir: 

 

1. SSCB Yüksek Sovyeti tarafından 25 Aralık 1958’de kabul edilen ve 6 

Ocak 1959’da yürürlüğe giren “SSCB ve Birlik Cumhuriyetleri Ceza 

Hukuku’nun Esasları”; 

2. SSCB Yüksek Sovyeti tarafından 25 Aralık 1958’de kabul edilen ve 6 

Ocak 1959’da yürürlüğe giren “Devlet Aleyhine Suçlarda Cezai 

Sorumluluk Hakkında Kanun”; 

                                                 
11 Maksim Karpuşin, Ugolovnaya Otvetstvennost’ i Sostav Prestupleniy, Gostyurizdat, Moskova, 
1984, s.34. 
12 A.e.,  s. 37. 
13 Aleksandrov Nikolya Grigoryeviç,  Sovetskoe ugolovnogo prava Çast obşaya, Yuridiçeskaya 
literatura,  Moskova, 1982, s. 88. 
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3. SSCB Yüksek Sovyeti tarafından 25 Aralık 1958’de kabul edilen ve 6 

Ocak 1959’da yürürlüğe giren “Askeri Suçlarda Cezai Sorumluluk 

Hakkında Kanun”;   

4. SSCB’nin genel çıkarlarını ihlal eden diğer suçlara ilişkin 

düzenlemeler.14 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, Esaslar, ceza hukukuna ilişkin bazı konuların ele 

alınmasını birlik cumhuriyetlerine bırakmıştır. Bu, Sovyetler Birliği’nin federatif bir 

devlet olmasından ve Anayasaların birlik cumhuriyetlere bir takım yetki alanları 

öngörmesinden kaynaklanmıştır. Birlik cumhuriyetlerinin düzenleme yetkisi 

içerisinde olan ceza hukuku alanları aşağıdakilerdi: 

 

1. Suç ve suçluya karşı mücadelede topluma yeniden kazandırma 

konusunda eğitim içerikli önlemlerin belirlenmesi ve bu önlemlerin 

uygulanma kurallarının tespiti; 

2.  Suçluya karşı zorunlu tıbbi yardımın öngörülmesi; 

3. Esaslar’da gösterilen ölçütler doğrultusunda diğer ceza türlerinin 

belirlenmesi; 

4. Sürgün cezasının uygulanma şartları, yeri ve sürgün yerine götürülme 

kuralları ve şartlarının belirlenmesi; 

5.  Zorunlu kamu hizmetinde bulunma veya benzeri ceza türlerinin 

uygulanma şartlarının belirlenmesi; 

6. Malvarlığının müsadire kurallarının, müsadire edilmeyecek 

malvarlıklarının listeye alınma şeklinin, ayrıca malvarlığını müsadire 

edilmesi   gerekçesinin düzenlenmesinin belirlenmesi; 

7. Cezayı hafifleten sebepler listesine bölgenin özelliklerinden 

kaynaklanan ilavelerin yapılmasını belirleme; 

8. Şartlı tutukluk halinde deneme süresinin sınırının ve gözaltı 

koşullarının yönetilmesinin ve tutukluların ıslah edilme 

programlarının belirlenmesi.15 

                                                 
14 Anatoli Krigera , Kvalifikaciya prеstuplеniy, Gosyurizdat, Moskova, 1982, s.14. 
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Sıralanan bu alanlar, birlik cumhuriyetleri düzenleri ile belirlenmiştir. Diğer 

alanlar ise Esaslar çerçevesinde ele alınmıştır.  

 

Birlik cumhuriyetlerinin ceza hukuku düzenlemeleri, ilgili ceza hukuku 

mecellelerinden oluşmaktaydı. Umumbirlik düzenlemeleri ile birlik cumhuriyetleri 

arasındaki itilaflarda karar için birinci esas alınmaktaydı.16 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun Genel bölümünün önemli unsurlarından biri, “suç” 

kavramının tanımlanmasına yönelik olmuştur. Kanunu’nun 7. maddesine göre; 

“Sovyet toplum ve devlet yapısını, sosyalist mülkiyet sistemini, sosyalist mülkiyet 

unsurlarını, vatandaşların iş, mülkiyet ve diğer haklarını, ceza kanununda öngörülen 

diğer unsurları, ayrıca sosyalist hukuk düzenini ihlal etmek suç sayılmaktadır”.17  

 

Görüldüğü gibi, Sovyet Ceza Kanunu’nda “suç” tanımı, sınıfsal nitelik 

taşımaktadır. Şöyle ki, kanuna göre, suçun toplumsal açıdan tehlike arz etmesi, her 

şeyden önce sosyalist toplum düzenini tahrip etmesine, hatta olası tahrip belirtisi 

taşımasına bağlıdır. Suç unsuru fiil ve düşünceler, genel olarak, sosyalist devlet 

yapısı ve sosyalist mülkiyete karşı olanlardır.18 

 

Sovyet Ceza Kanunu, uygulamada mahkemelerin, kanunun suç olarak 

tanımlamadığı benzer fiillerin cezaya maruz bırakılamayacağını, yani kanuni 

tanımlamadan hareketle takdir yetkisi kullanarak gönderme yapamayacağını kabul 

etmiştir. Bu, memurlara fazla yetki alanı tanımakla yapılan uygulamaların sosyalist 

toplum, devlet ve hukuk düzenini yıpratacağı anlayışından kaynaklanmaktadır.19 

 

Ceza kanunu, bir suçun ya bir icrai veya ihmali oluştuğuna işaret eder. 

Eylem, suç sahibinin etkenliği ile ilgili bir kavramken; eylemsizlik, suçlunun 

                                                                                                                                          
15 A.e., s. 26. 
16 Vladimir Nikoloyeviç, Obsektivnae storona prestuplenie, 1960, s.213. 
17 Sovetskoe Ugolovnogo Prava , Yuridiçeskaya literatura, Moskova, 1968, s. 23. 
18 Firudun Yusifoğlu Semenderov, Cinayet Hügugu,Cinayet ve Ceza Meseleleri, Bakü, 1999, s. 10. 
19 David. Şargorodskiy, Voprosı obşey çasti ugolovnogo prava, Gosyurizdat, Moskova, 1965, s. 109. 
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sosyalist toplumsal ilişkileri tahrip eden veya ona zarar veren olaylar karşısında pasif 

konumda kalmasıyla ilgilidir. Başka bir ifadeyle, ihmali hareket, suçlunun yapması 

gerektiği icrai hareketi gerçekleştirmemesidir20. Suçlunun bir konuda ihmali hareket 

konumunda kalması onun devlet memuriyeti ile ilgili olduğu gibi vatandaşlık 

görevinden de kaynaklanır. 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun Genel bölümünde suçun gerçekleşmesi ile ilgili 

olarak kasıt unsuru üzerinde önemle durulmuştur. Ceza Kanunu’nun 3. maddesine 

göre, kanunda belirtilmiş toplamsal tehlikeli eylem veya eylemsizliği kasten işlemiş 

suçlu hakkında mutlaka hapis cezası kararı alınmalıdır. Bu yüzden kanuna göre 

toplumsal tehlike arz eden bir eylem veya eylemsizlikte kasıt unsuru yoksa cezai 

sorumluluk söz konusu değildir.21 

 

Sovyet Ceza Kanunu’na göre, suç kast ve taksir sebebiyle gerçekleştirilir. 

Sovyet Ceza Kanunu’nda suçun kasıtlı olarak gerçekleştiği şöyle tanımlanmıştır: 

“Suçlu, eylem veya eylemsizliğinin toplumsal tehlike arz ettiğinin bilincindeyse, 

önceden tehlike sonuçlarını kestirebilmişse ve bunları amaç edinmişse veya 

sonuçların ortaya çıkmasına bilinçli olarak katkıda bulunmuşsa, suç kasıtlı olarak 

gerçekleşmiştir” (madde 8). Darel ve Kotov ikilisinin belirttiği gibi, kasıtlı suçta 

suçlu ne yaptığının farkında ve yapılanlar program dâhilindedir.22 

 

 Suçun taksir sebebiyle gerçekleşmesi ise kanunda şöyle tanımlanır: “Suçlu, kendi 

icrai veya ihmali hareketinin toplumsal tehlike arz ettiğinin farkında olmasına 

rağmen gerekli özeni göstermiyorsa veya tehlikeli durumların farkına varması 

gerekirken bunları fark etmiyorsa, suç taksir sebebiyle gerçekleşmiş olur” (mad 9).23 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nda taksir sebebiyle gerçekleşen suçlardan bazıları 

şunlardır: trafik kurallarının ihlali (madde 208), maden ocaklarında yeterli iş 
                                                 
20 İsa Memmedov, Azerbaycan SSC Cinayet Mecellesinin Elmi-Praktiki Kommentariyası, Hügug 
edebiyyati, Bakı, 1978, s.22. 
21  A.e., s.26. 
22 Plexan Sergeyeviç Dagel, Sub’ektivnaya Storona Prestupleniya i ee Ustanovlenie, Voronej, 
Moskova, 1974, s. 104. 
23 A.e., s. 107. 
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güvenliği tedbirlerinin alınmaması (madde 216), inşaat işlerinde güvenlik 

önlemlerinin ihlali (madde 217), kimya fabrikaları gibi patlama riski taşıyan 

işletmelerde güvenlik tedbirlerinin ihlali (madde 218).24 

 

Sovyet Ceza Kanunu’na göre, cezai sorumlulukta yaş sınırı 16 idi. Yalnız, 

14–16 yaş aralığındakiler için insan öldürme faiilleri (madde 94–99), kasıtlı olarak 

insan sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olma (madde 102–105), cinsel 

saldırı (madde 109), hırsızlık yapma (madde 84, 144) suçlarında hapis cezası 

öngörülmekteydi.25  

 

Cezai sorumluluk taşımayan bir diğer grup ise akıl hastası sıfatıyla 

tanımlananlardı. Kanun, yalnız akli dengesi yerinde olanların yapmış oldukları icrai 

veya ihmali hareketlerden dolayı sorumluluk taşıdığına işaret etmekteydi. Kanuna 

göre, bir kişinin sorumlu sayılması, onun suçun işlendiği zamanki akli durumuyla 

ilgilidir. Akıl hastalığı veya bilinçsizlik, ilgili kişinin psikolojik faaliyetinin 

bozulması sonucunda eylemlerinin toplumsal tehlike arz ettiğini fark edememesi 

veya kendi eylemlerini kontrol edememesi durumudur.26 Yalnız, Sovyet Ceza 

Kanunu, alkollü içki ve uyuşturucu sebebiyle ortaya çıkan bilinçsizlik halini bu 

kategori içerisine almamış ve böyle durumlardaki eylemleri cezai sorumluluk 

kapsamına almıştı (madde 12). 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun incelenmesi sorunsalında işaret edilmesi gereken 

bir diğer kurum cezadır. Sovyet hukuk sisteminde, ceza, spesifik özelliklere sahip 

olmuştur. Ceza Kanunu’na göre, cezanın bazı amaçları şunlardır: toplum içinde 

yaşaması tehlikelere sebep olacak suçluları mahkum etmek, suçluları ıslah etmek ve 

onların işte sorumluluk hissi ile davranmalarını, hukuk kurullarına uymalarını 

sağlamak, toplum içinde sosyalist ahlak anlayışıyla yaşamayı öğretmek. Sosyalist 

                                                 
24 Vitali Kurinova , Kvalifikaciya prеstuplеniy, Gosyurizdat, Moskova, 1982, s. 350. 
25 Boris Steponoviç, Motiv i kvalifikaçie prestupleniy, Gosyurizdat, Kazan, 1969, s. 14. 
26 Memmedov, a.e., s.30. 
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toplum yapısı acısından cezanın amacı, Sovyet devletinin oluşturmaya çalıştığı 

toplumsal sonuca ulaşmak olmuştur.27  

 

Suç karşılığında verilen ceza, toplumsal tehlike arz eden eylemleri 

engellemek, suçluları ıslah etmek, suçun işlenmemesı gerektiğini, ondan uzak 

durulması gerektiğini öğretmek amacıyla mahkemelerin Sovyet Devleti adına karara 

bağladığı güvenlik tedbirleri öngörülmüştür.28 

  

Sovyet Ceza Kanunu’na göre ıslah etmek, suçlunun olası durumlarda suça 

yönlenmesini ortadan kaldırmak, eski alışkanlıkları yok etmek anlamlarını taşımıştır. 

Yeniden toplumsal ahlaki donanımları kazandırmak adına eğitmek ise ceza sonrası 

yaşamında suçlunun sadece suça yönelme potansiyelini ortadan kaldırmak değil aynı 

zamanda toplumun aktif bir üyesine çevirmek anlamı taşımıştır. Belirtelim ki, 

yeniden eğitmek amaçlı ceza türü, ancak Sovyet ceza sisteminde yer almıştır. Çünkü 

sosyalist ideolojiye göre suçluyu sistemli bir eğitimden geçirmekle bilinçli Sovyet 

insanına dönüştürmek mümkündü.29  

 

Sovyet Ceza Kanunu’na göre, suç karşılığında kanuni esaslar ölçü alınarak 

öngörülen cezanın uygulanması sürecinde suçluya işkence yapılması veya suçluya 

karşı insan onuruna uygun olmayan davranışlarda bulunmak yasaktı. Başka bir 

ifadeyle, Sovyet ceza sisteminde, “işkence yapmak veya insan onurunu lekeleyen 

davranışlarda bulunmak” türünden cezalar bulunmamaktaydı (madde 20).30 

 

Sovyet Ceza Hukukunda ceza vermenin önceden belirlenmiş kuralları 

bulunmaktaydı. Şöyle ki, mahkeme, SSCB ve birlik cumhuriyetleri ceza hukuku 

kaynaklarını esas alarak kanunlarda öngörülen suç fiili için önerilen ceza türünü ve 

sürelerini belirler. Mahkeme, karar aşamasında sosyalist hukuk düşüncesini rehber 

almakla suçun özelliğini ve toplumsal tehlike derecesini, suçlunun konumunu ve 

                                                 
27 Boris Samoyloviç, Vina v sovetskom ugolovnom prave, Gosyurizdat, Moskova, 1950, s. 47. 
28 Arif İsmailov, Prestupnost’ i Ugalovnaya Politika, Ganun, Baku, 1990, s. 149. 
29 Artem Markoviç, Subsekt prestuplenie, Gosyurizdat, Moskova, 1981, s. 66. 
30 Aleksandr Smirnov, Osobo opasnoe gosudarstvennoe prestuplenie Sovetskoe gosudarstvo i 
pravo, Gosyurizdat , Moskova, 1959, s.86. 
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suçun oluşması esnasındaki ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri dikkate almalı ve 

kararını bunlara göre vermelidir.31 Bu kriterlerden bazılarını açıklamak 

gerekmektedir. 

 

  Mahkemenin karar aşamasında sosyalist hukuk düşüncesini rehber alması, 

sosyalist adalet anlayışı ilkelerini gözetmesi demektir. Sosyalist adalet anlayışı, 

Marksist-Leninist felsefe çerçevesinde ve uygulanan komünist siyasi politikalar 

ışığında şekillenmişti.32 

 

Mahkemenin karar aşamasında suçun toplumsal tehlike derecesini dikkate 

alması, suçun toplumsal düzeyde ve özellikle de sosyalist toplum ülküsünde yol 

açtığı tahribata yoğunlaşması anlamına gelmekteydi. Bu bakımdan bazı suçlar, 

benzerlerine göre daha ağır cezalarla cezalandırıla bilinmekteydi.33 

 

Mahkemenin karar aşamasında suçlunun konumunu, özelliklerini göz önünde 

bulundurması; suçlunun yaşının, cinsiyetinin, eğitim düzeyinin, aile durumunun, 

doğulup büyüdüğü şartların, suç işlediği zamana kadar üretimdeki katkısı ve davranış 

biçimlerinin, önceleri tutukluluk halinde bulunup bulunmadığının, zararlı 

alışkanlıklara sahip olup olmadığının, akli dengesinin yerinde olup olmadığının, suça 

neden olan sebeplerin dikkate alınması demektir.34  

 

Belirtmek gerekir ki, suçlunun konumu ifadesiyle, kişinin saygınlığı gibi 

sübjektif sebepler işaret edilmemektedir. Ayrıca, suçlunun konumu anlayışı, suçun 

ağır olmayan, orta ağır veya ağır suç olmasıyla da ilgili değildir. Suçlunun 

konumunu karakterize eden haller olumlu nitelikte ise ağır cezalar bile 

hafiflemektedir. Aksine, suçlunun konumunu belirleyen haller olumsuz nitelikte ise 

ağır olmayan cezalar bile ağırlaşmaktadır.35 

 
                                                 
31 İsmailov, a.e., s.151. 
32 Lev Leonidoviç,  Smyagcayuşiе i otyagcayuşiе obstoyatеlstva v sovеtskom ugolovnom pravе:  
Uçеbnoе posobiе, Yuridiçeskaya literatura, Moskova , 1977, s. 18. 
33 A.e., s. 22. 
34 A.e., s. 25. 
35 A.e., s. 84. 
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Sovyet Ceza Hukuku’nda cezayı hafifleten hallere aşağıdakiler ait 

edilmektedir:  

 

1. Suçun zararlı sonuçlarının suçlu tarafından ortadan kaldırılması veya 

zarar sonucu oluşan maddi hasarın fail tarafından gönüllü olarak 

ödenilmesi; 

2. Suçun, failin içinde bulunduğu zor kişisel veya ailesel şartlarının 

birikimi sonucunda yapılmış olması; 

3. Suçun, baskı altında kalınarak veya tehditle korkutularak belirli bir 

zorlama ile işlenmesi ya da suçluyu maddi ve manevi öğelerle bağımlı 

hale getirerek işlenmesine sebep olmak; 

4. Suçun, suça maruz kalan kişinin hukuka aykırı eylemleri sonucu 

suçlunun ağır psikolojik sarsıntısının etkisi altında işlenmesi; 

5. Meşru savunmanın gerektirdiği ölçüyü aşmış olsa da toplumsal tehlike 

taşıyan eylemlerden korunurken suçun işlenmesi; 

                  6. Suçun yaş küçükleri kişiler tarafından işlenmesi; 

                  7. Suçun hamile kadınlar tarafından işlenmesi; 

                  8. Suçlunun pişmanlık duygusu içinde olması ve kamu makamlarına 

gönüllü teslim olması. 

 

Mahkeme karar aşamasında, yukarıda sıralanan hafifletici sebepleri göz 

önünde bulundurmak zorundaydı. Zira hafifletici sebepler, suça konu olan fiilin ve 

onu gerçekleştiren suçlunun kişisel olarak daha az tehlikeli olduğuna işaret eder.36  

 

 

Aslında hafifletici sebeplerin doğrudan cezanın azaltılmasına hangi ölçüde 

etkide bulunduğunu belirleyen hukuksal bir kaynak bulunmamaktaydı. Mahkeme 

hafifletici sebepleri cezanın belirlenmesine olayın karakterine göre sürece dâhil 

                                                 
36Anatoliy Yakovleviç İşenko,  Naznaçenie Nakazanie po Ugolovnomu kodeksu RSFSC, 
Yuridiçeskaya literatura, Moskova, 1989, s.101.  
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etmekteydi. Hafifletici haller mevcut olduğunda, mahkeme, ilgili suç için öngörülen 

en aşağı ceza süresini dikkate almaktaydı.37  

 

Sovyet Ceza Kanunu’nda cezayı ağırlaştıran hallere ise aşağıdakiler ait 

edilmekteydi: 

 

1.  Suçun daha önce suç işlemiş kişi tarafından işlenmesi; 

2.  Suçun örgüt tarafından işlenmesi; 

3.  Suçun çıkar amaçlı veya buna benzer amaçlarla işlenmesi; 

4.  Suçun telafisi imkânsız tahribatlara yol açması; 

5.  Suçun çocukları, ihtiyarları ya da yardıma muhtaçları hedef alarak ya 

da onlara karşı işlenmesi; 

6.  Yaş küçüklerinin suça tahrik edilmesi ve ya yaş küçüklerinin suçta 

iştirak etmesine aracı olunması; 

7. Suçun insanlık dışı muamelelerle ya da zarara uğrayanın insanlık 

onurunun ihlal edilerek işlenmesi; 

8. Suçun toplumsal kargaşa ortamının fırsat bulunarak işlenmesi; 

9. Suçun genel olarak olası tehlike doğurabilecek yöntemlerle 

gerçekleştirilmesi;    

10. Şartlı salıverme durumundan sonraki bir yıl içerisinde ya da 

belirlenmiş sürenin hemen bitiminde suçun işlenmesi; 

11. Suçun alkollü içecek tüketen, uyuşturucu kullanan kişi tarafından 

sarhoşluk halindeki durum içerisinde işlenmesi.38 

 

Sovyet Ceza Hukukuna göre, bu haller, cezayı hafifleten sebepler gibi 

mahkeme tarafından dikkate alınarak söz konusu davaya uygulanmalı ve adaletli bir 

kararın ortaya çıkması sağlanmalıdır. 

 

 
                                                 
37 İgor İvanoviç, Naucnıy Kommentariy Sudebnoy Praktiki za 1967 god, Gosyurizdat, Moskova, 
1968, s. 93. 
38 Yuri Mesnikov , Smegçayunie i otegçayunie nakazanie obstoetelıstva v teorii, zakonodatelıstve 
i sudebnoy praktike, Gosyurizdat, Moskva, 1989, s.148. 
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1. 2. 2. Sovyet Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü 

 

Özel bölümde, Genel bölümde sınıflandırılmış ve tanımlandırılmış her bir 

suçun belirtileri, onların içeriği belirlenmiş ve suçlar, gruplar halinde benzerlik 

unsurlarına göre alt başlıklarla bir arada toplanılmıştır. Başka bir ifadeyle, Ceza 

Kanunu’nun Özel bölümü, her bir suçun ayrıntılı şekilde açıklanması alt başlıklarını 

içermektedir.39 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun Özel bölümün birinci alt başlığı, “Devlet aleyhine 

işlenen suçlar” ismini taşımaktadır. İlgili alt başlık iki ayrı alt başlığa daha 

ayrılmaktadır. Bunlardan birinci, “Özel nitelikli devlet suçları”, ikincisi ise “Diğer 

devlet aleyhine işlenen suçlar” ismindedir.40  

 

1958 tarihli “Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”unun 

yürürlüğe girmesine kadar olan dönemde, “özel nitelikli devlet suçları”, “karşı 

devrim suçları” olarak anılmaktaydı. Bu suçlar, 1917 Ekim Devriminden sonra 

vatana ihanet, terör, casusluk ve diğer isimler altında devrimin kazanımlarını 

savunmak adıyla oluşturulmuş, daha sonra ise devrime karşı tehlikenin ortadan 

kalkmasıyla nitelik değiştirerek “özel nitelikli devlet suçları” olarak 

adlandırılmışlardır.41 

 

Sovyet Ceza Hukukunda, “özel nitelikli devlet suçları”nın Sovyet devlet 

yapısını ve Sovyet dış güvenliğini tehdit ettiği kabul edilmişti. “Özel nitelikli devlet 

suçları” alt başlığında, bir sıra suç sıralanmakta ve bu suçların bir birine 

benzerliğinin yanında ayırt edici özelliklerinin de olduğu görülmektedir.42 

 

Bu alt başlıkta yer alan suçlardan büyük bir bölümünün belirli bir eylemde 

bulunma sonucunda gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin, vatana ihanet suçu, 

                                                 
39 Nikolya İvanoviç, Napravlеniya izuçеniya sovеtskogo sovеtskogo Sovеtskoе gosudarstvo i   
pravo, Gosyurizdat, Moskova, 1981, s.17. 
40 Boris Aleksandroviç, Naucniе osnovı kvalifikaçii prеstupdеniy, MGU, 1984, s. 34. 
41 Andrey Andreyevç Ucеniе o prеstuplеnii , Gosyurizdat , Moskova, 1961, s. 32. 
42 Simirnov, a.e., No. 2, Gosyurizdat, Moskova, 1959. s.32. 
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kanuna göre, ancak belirli bir eylemde bulunma sonucu gerçekleşmiş olur (madde 

57). Yalnız bazı suçlar, örneğin devlet gelirlerini zarara uğratmak, hem icrai hemde 

ihmali hareketle gerçekleştirilmektedir.43 

 

“Özel nitelikli devlet suçları”nda kasıt unsurunun bulunduğu varsayılmaktadır 

yani bir kast karinesi sözkonusudur. Zira kanun, bu suçların faillerinin kendi 

eylemlerinin toplumsal tehlike arz ettiğinin farkında olduğunu ve Sovyet devlet 

yapısını aşındırmayı amaçladığını kabul eder.44 

 

Sovyet Ceza Hukukunda, “özel nitelikli devlet suçları”nın faillerinin yabancı 

uyruklu ve her hangi bir vatandaşlığı bulunmayan kişiler olduğu görülmüştür. 

Bununla birlikte Sovyet vatandaşlarının da bu suçtan dolayı hüküm giydiğine 

rastlanılmıştır. Bu suçlarla konu olan Sovyet vatandaşlarının yabancı ülkelerin 

istihbarat örgütlerinin etkisinde kaldığı düşünülmüştür.45 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun Özel bölümünün ikinci alt başlığı “sosyalist 

mülkiyete karşı işlenen suçlar” adını taşımaktaydı. Bu kategoriden olan suçlar iki 

gruba ayrılmıştı: 

 

1. Suçlunun devlet veya toplum kuruluşları aracılığıyla zengin olmak 

amacına yönelik olanlar: Bu gibi durumlarda suçlunun devlet veya 

toplum mülkiyetinde olan varlıkları hırsızlık, benimseme, dolandırıcılık 

ve diğer yollarla yağmaladığı kabul edilmekteydi;  

 

2. Suçlunun devlet veya toplum kuruluşları aracılığıyla zengin olmak 

amacı olmadan sadece devlet ve toplum mülkiyetinde olan varlıklara 

zarar vermeye yönelik olanlar:  Bu gibi durumlarda ise suçlunun kasıtlı 

                                                 
43 Georgiy Zaxaroviç  Anaşkina , Otvetstvennost’ za İzmenu Rodine i Şpionaj, Gosyurizdat, 
Moskova, 1964, s. 194. 
44 Vasiliy Stepanoviç,  O ponyatii pravovogo instituta, Pravovеdеniе, Gosyurizdat, Moskova, 1970, 
s. 62. 
45 Lyudmila Alekseyevna,  Vliyaniе smyagcayuşiх otvеtstvеnnost obstoyatеlstv na individua-
lizaciyu nakazaniya i na osvobojdеniе ot ugolovnoy otvеtstvеnnosti s primеnеniеm mеr 
obşеstvеnnogo ili administrativnogo vozdеystviya, Avtorеf. kand. Disertasiya, Tomsk, 1980, s. 10. 
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olarak devlet ve toplum mülkiyetinde olan varlıkları yok etme, onlara 

zarar verme, onların korunmasına gerekli özeni göstermediği kabul 

edilmekteydi.46 

 

Birinci grup suçlarla sadece devlet ve toplum mülkiyetinde olan varlıklara 

zarar verilmemekte ayrıca suçlu bu varlıklar hesabına haksız kazanç elde etmekteydi. 

Bu ise sosyalist ekonomik sistem çerçevesinde toplumsal tehlikeliliği yüksek olan bir 

sonuca yol açmaktaydı. 

  

Birinci grup suçlar, kendi içerisinde iki alt grup suçlara ayrılmaktaydı. 

Bunlar, devlet veya toplum kuruluşları aracılığıyla zengin olmak pahasına devlet ve 

toplum mülkiyetinde olan varlıkları yağmalama suçları ile sosyalist mülkiyet 

aleyhine işlenen diğer suçlardı. Yağmalama suçlarının belirgin özelliği, sosyalist 

mülkiyetini hukuki olmayan yollarla benimsemekti.47  

 

Devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıkların ele geçirilmesi suçlarının 

gerçekleştirilmesi şekillerini göstermek amacıyla kanunda sınıflandırma yapılmıştı. 

Kanuna göre, devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıkların ele geçirilmesi 

şekilleri şunlardı:  

 

1. Devlet veya toplum mülkiyetinde hırsızlık (madde 83),  

2. Devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıklara karşı dolandırıcılık 

(madde 84),  

3. Devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıkların zimmete geçirme, 

israf etme veya görevi kötüye kullanma yoluyla zimmete geçirme 

(madde 86),  

                                                 
46 Yuri Tkaçevskogo, Sovetskoe Ugolovnoe pravo. Osobennae Çastı II, Gosyurizdat, Moskova, 
1982, s. 340. 
47 Lev Leonidoviç, Smyagcayuşiе i otyagcayuşiе otvеtstvеnnost obstoyatеlstva v ugolovnom pravе 
Voronеj, Gosyurizdat, Moskova, 1985, s. 84. 
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4. Devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıkların güç kullanılarak 

yağmalanması (madde 87).48  

 

Devlet veya toplum kuruluşları aracılığıyla zengin olmak amacı olmadan 

sadece devlet ve toplum mülkiyetinde olan varlıklara zarar vermeye yönelik olan 

suçlara ise aşağıdakiler aitti: 

 

1. Devlet veya toplum kuruluşlarına maddi zarar verme. 

2. Devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıkları kasıtlı olarak yok 

etmek veya faydasız hale getirmek. 

3. Devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıkları taksirle  yok etmek 

veya faydasız hale getirmek. 

4. Devlet veya toplum mülkiyetinde olan varlıkların korunmasına 

gereken özeni göstermemek.49 

 

 Sovyet Ceza Kanunu’nun Özel bölümünün bir diğer alt başlığı ise, “kişilik 

aleyhine işlenen suçlar”dır. Sovyet Ceza Hukukunda diğer ülkelerin ceza hukuku 

düzenlemelerinde olduğu gibi kişilik hakları güvence altına alınmıştı. Sovyet Ceza 

Hukukunda, kişilik haklarının güvence altına alınması; kişinin yaşam hakkının, 

sağlık haklarının, özgürlük haklarının ve genel olarak onurunun korunmasını 

kapsamaktaydı.50  

 

Sovyet Ceza Hukukunda “kişilik aleyhine işlenen suçlar” aşağıdaki 

kategorilere ayrılmaktaydı: 

 

1. Yaşam hakkı aleyhine işlenen suçlar: işkenceye tabi tutarak kasıtlı 

olarak öldürme suçu (madde 94), kasıtlı olarak öldürme suçu (madde 

95), annenin yeni doğurduğu çocuğunu kasıtlı olarak öldürmesi suçu 

(madde 96), aşırı sinir etkisinde kalarak kasıtlı olarak öldürme suçu 
                                                 
48 Vitali Kuzneyov, Ugolovno pravovae oxrana interesov liçnosti v SSR, Gosyurizdat, Moskova, 
1969, s.77. 
49 Adil Kеrimov, Filosofskiе problеmı prava, Gosyurizdat, Bakü, 1988, s.91. 
50 Alek Geryenzon, Ugolovhoe pravo, Yuridiçeskaya literatura, Moskova, 1948, s. 87.  



 23

(madde 97), meşru savunma ölçüsünü aşarak öldürme suçu (madde 98), 

ihmal sebebiyle öldürme suçu (madde 99); 

2. İnsan sağlığı aleyhine işlenen suçlar: kasıtlı olarak insan vücuduna 

zarar verme (madde 102), aşırı sinir etkisinde kalarak kasıtlı olarak 

insan vücuduna ağır veya orta dereceli zarar verme (madde 103), meşru 

müdafaa ölçüsünü aşarak insan vücuduna ağır veya orta dereceli zarar 

verme (madde 104), taksir sebebiyle insan vücuduna zarar verme 

(madde 107), işkenceye veya şiddete maruz bırakma (madde 108); 

3.  Yaşam hakkını ve insan sağlığını tehlikede bırakan suçlar: 

yasadışı kürtaj (madde 115), hamile kadını kürtaj yapmaya zorlama 

(madde 116), tıbbi veya diğer yardıma ihtiyaç duyan hastaya gereken 

yardımın ilgililerce yapılmaması (madde 118), deniz yolculukları veya 

seyahatleri sırasında gerçekleşmiş bir kazada gemi kaptanı ve gemi 

heyetinin yardımda bulunmaması (madde 119); 

4.  Kişinin cinsel özgürlüğü aleyhine işlenen suçlar: tecavüzde 

bulunma (madde 109), kadını cinsel birliktelikte olması veya diğer 

cinsel içerikli eylemler yapması için teşvik etme, baskı altında tutma 

(madde 110), 16 yaşını tamamlamamış kişilerle cinsel ilişkide olma 

(madde 111), toplumun genel ahlakına aykırı ve cinsellik içeren 

davranışlarda bulunma (madde 112), aynı cinslerin kendi aralarında 

cinsel ilişkide bulunması (madde 113); 

5. Bireysel özgürlük aleyhine işlenen suçlar: yasadışı yollar ve 

araçlarla tutuklama (madde 120); 

6. Kişinin şeref hakkına karşı işlenen suçlar:  iftira (madde 121), 

hakaret (madde 122).51 

 

Sovyet Anayasası’nda vatandaşların siyasi, sosyal, ekonomik, çalışma ve 

diğer haklarını ele alan hükümlere yer verilmiştir. Anayasa’nın 39. maddesine göre; 

“Devletin görevi, Sovyetler Birliği vatandaşlarına anayasa ve yasalarla tanınan ve 

                                                 
51 Ludmila Lebedeva , Sovetskoe Ugolovnoe Pravo: Osobennaya Cast,  Yuridiçeskaya literatura, 
Moskova, 1982, s. 350. 
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güvence altına alınan hak ve özgürlükleri kullanmalarını, onlara erişmelerini temin 

etmektir”.52 

 

Sovyet Anayasası ile tanınan ve güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin 

sağlanmasında ceza hukuku düzenlemeleri de rol almaktaydı. Şöyle ki, ceza 

kanunlarında, söz konusu hak ve özgürlüklerin sağlanmasını engelleyen durumlar, 

fiiller ve eylemsizlikler suç kapsamına alınmıştı.53 Ceza kanunun Özel bölünün 

dördüncü alt başlığında, vatandaşların siyasi, sosyal, ekonomik, çalışma ve diğer 

haklarını aleyhine işlenen suçlar, özellikleri ve içeriği dolayısıyla aşağıdaki gruplara 

bölünmüştü: 

 

1. Vatandaşların siyasi hakları aleyhine işlenen suçlar: kadın erkek 

eşitliğinin gerçekleşmesine engel olma (madde 131), seçim süreciyle 

ilgili hakların kullanılmasına engel olma (madde 134), seçim 

sonuçlarını sahteleştirme (madde 135), toplumsal kuruluşların haklarını 

ihlal etme (madde 139); 

2. Vatandaşların çalışma hakları aleyhine işlenen suçlar: çalışma 

hukuku düzenlemelerini ihlal etme (madde 136), iş gücünün korunması 

kurallarını ihlal etme (madde 137), hamile kadının çalışma haklarını 

ihlal etme (madde 138), telif ve fikir haklarını ihlal etme (madde 140); 

3. Vatandaşların bireysel hak ve özgürlükleri aleyhine işlenen 

suçlar: konut dokunulmazlığının ihlali (madde 132), haberleşme 

özgürlüğü ve haberleşme gizliliğinin ihlali (madde 133).54    

  

Sovyet Ceza Hukuku’nun Özel bölümünde devlet ve toplum mülkiyetinde 

olan varlıklarla beraber vatandaşların mülkiyetinde olan varlıkların da korunması ile 

ilgili hükümler yer almaktaydı. Ceza Kanunu’na göre, vatandaş mülkiyetinde olan 

                                                 
52 Lev Leonidoviç,  Osobеnnosti pеrеcislеnnıх v ugolovnom zakonе smyagcayuşiх i otyagcayuşiх 
obstoyatеlstv, yuridicеskiе garantii primеnеniya prava i rеjim socialisticеskoy zakonnosti v 
SSSR, Soyuz,Yaroslavl, 1986, s, 58-61. 
53 Vitali.Kuznetsov, Ugolovno Pravovaya Okrana İnteresov Licnosti v SSSR, Gosyurizdat, 
Moskova, 1969, s. 77. 
54 Mixayl Matveyeviç, İndividualizaciya nakazaniya nеsovеrşеnnolеtniх, Yuridiçeskaya literatura, 
Moskova, 1988, s. 20. 
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varlıklar aleyhine işlenen suçlar iki gruba bölünür: ilgili varlığın kendi mülkiyetine 

veya kullanımına geçirilmesi amaçlı suçlar ve böyle bir amaç güdülmeden yapılan 

suçlar.55 

 

İlgili varlığın kendi mülkiyetine veya kullanımına geçirilmesi amaçlı suçlara 

hırsızlık (madde 143), yağmacılık (144), çetecilik (madde 145), haraca bağlamak 

(madde 146), dolandırıcılık (madde 147) ve zimmete geçirme (madde 148) örnek 

gösterilebilir.  

 

 İlgili varlığın kendi mülkiyetine veya kullanımına geçirilmesi amacı 

gütmeden işlenen suçlara ise kasıtlı olarak zarar verme (madde 149), ihmal sebebiyle 

varlıklara zarar verme (madde 150) ait edilmişti.56 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun Özel bölümünde dikkat edilmesi gereken alt 

başlıklardan bir diğeri ise “ekonomi ve üretim sistemi ile ilgili suçlar”dır. Bilindiği 

gibi Sovyetler Birliği’nde sosyalist ekonomik sistem mevcuttu ve üretim araçları 

üzerindeki mülkiyet de devlete mahsustu. “Ekonomik ve üretim sistemi ile ilgili 

suçlar”, Sovyetler Birliği’nin ekonomik ve üretim sistemine zarar verecek fiilleri 

kapsamaktaydı.57 Bu suçları aşağıdaki gruplar şeklinde sınıflandırmak mümkün: 

 

1. Ekonominin devlet planları çerçevesinde yönetilmesi aleyhine 

işlenen suçlar (Sovyetler Birliği’nde ekonomi Devlet Planlama 

Komitesi’nin hazırladığı beş yıllık planlar çerçevesinde 

yönetilmekteydi): 

 

a. İşletmeler için belirlenen plan hedeflerinin gerçekleştiğini 

göstermek adına bilgilerin sahteleştirilmesi; 

                                                 
55 Georgiy Zaxaroviç  Anaşkina, Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu RSFSR, Yuridiçeskaya 
literatura, Moskova, 1970, s. 307. 
56 Yuri Mеlnikov , Ponyatiе mnojеstvеnnosti prеstuplеniy. Sovеtskaya yusticiya , Yuridiçeskaya 
literatura, Moskova, 1981, s. 62. 
57 David Şargorodskiy ,Vina i nakazaniе v sovеtskom ugolovnom pravе, Yuridiçeskaya literatura, 
Moskova, 1969, s. 13. 
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b. İşletmelerin ve vatandaşların gelir beyanında bulunmadan 

kaçınmaları; 

c. Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üretimin yapılması 

aşamalarında verilen görevlerin yapılmaması. 

 

 

2. Kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması aleyhine yapılan 

suçlar: 

a. Kalitesiz, standartların altında üretim yapma; 

b. Halk alışveriş merkezlerinde kalitesiz ve standartlara uymayan 

malların satışına müsaade etme; 

 

 

 

      3.Tarım sektörünün gelişimini engelleyen suçlar: 

a. Tarım arazilerini verimli kullanmama, onların verimlilik derecesinin 

azalmasına sebep olma ve tarım arazilerinin kirletme; 

b. Tarım arazilerinin bilinçli bir şekilde sulanmaması; 

 

    

4. Sovyetler Birliği’nde yürürlükte olan ticaret kurallarını                

ihlal eden suçlar: 

a.  Yasadışı ticaret; 

b. Alıcıları yanlış bilgilendirme; 

c.  Alkollü içkilerin satış kurallarını ihlal etme; 

d. Devlet alışveriş merkezlerinde alıcıları memnun etmek amacıyla 

onlardan bahşiş talep edilmesi veya alınması; 

e.  Ticaret kurallarının ihlali; 



 27

f. Yasadışı yollarla petrol ürünlerinin satışını örgütleme ve 

gerçekleştirme.58 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünün bir sonraki alt başlığı “görev 

suçları”dır. Kanununa göre, görev suçları, suçlunun görevine ilişin veya görevini 

kullanarak yaptığı suçlardır. Sovyet Ceza Kanunu’na göre, kamu görevlisi şöyle 

tanımlanmıştır: “devlet ve toplumsal idarelerde veya işletmelerde idari hizmette veya 

üretim sürecinde sürekli veya geçici olarak çalışanlar kamu görevlisidirler” (madde 

167). 

Ceza Kanunu’na göre aşağıdakiler, “görev suçları”dır: 

1. Görevinin kişiye sağladığı nüfuzu kendi çıkarları için kullanması  

(madde 167),  

2. Görev yetkisini aşma (madde 168),  

3. Görev sorumluluğuna uymama (madde 169),  

4. Rüşvet alma (madde 170),  

5. Rüşvete arabuluculuk yapma (madde 171), 

6. Rüşvet verme 171/1).59  

 

Sovyet Ceza Kanunu’nda ele alınan bir diğer suç kategorisi, “yargı 

fonksiyonunun icrası aleyhine işlenen suçlar”dır. Bu suçlar mahkemelerin, 

savcılıkların ve adli kolluk organların faaliyetine yönelmiş suçlardı.60 Ceza 

Kanunu’nun bu kategori suçları dört grupta topladığı görülmektedir: 

 

1. Adli kolluk, soruşturma ve savcılık organlarındaki görevliler ve 

yargıçlar tarafından işlenen suçlar: Suçsuz olan birisi hakkında 

kasıtlı olarak ceza kararı alınması (madde 174), Kasıtlı olarak adil 

olmayan karar alma, usulsüz işlem yapma (madde 175), Kanunu 

                                                 
58 Peter Filipoviç, Otvеtstvеnnost za soucastiе v prеstuplеnii, Yuridiçeskaya literatura, Moskova,  
1987, s. 23. 
59 German Abramoviç, Kvalifikaciya хişеniy socialisticеskogo imuşеstva, Gosyurizdat, Moskova 
,1984, s. 46. 
60 Geryenzon, a.e., s. 178. 
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dayanağı olmayan durdurma ve tutuklama yapma, hapse gönderme 

(madde 176), Zor kullanarak ifade alma (madde 177). 

 

2.  Mahkeme sürecinde iştirak etmek için davet edilenler tarafından 

işlenen suçlar: Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi aktarma (madde 178), 

Kasıtlı olarak yalan ifade verme (madde 179), mahkeme sürecinde 

iştirak etmekten kasıtlı olarak imtina etmek (madde 181), soruşturma ve 

adli takip verilerini izinsiz yayma (madde 182), mahkeme sürecinde 

ortaya çıkan değerli eşyaları saklama, değiştirme veya benimseme 

(madde 183). 

 

 

3.  Mahkeme kararıyla suçlu bulunup hüküm giymişler tarafından 

işlenen suçlar: Sürgün yerinden veya sağlık-çalışma yahut eğitim-

çalışma kurumlarından firar veya tehcir yerinden suçlunun kendi başına 

ayrılması (madde 184), tutuklu bulunduğu hapishaneden veya muhafız 

kontrolünden kaçma (madde 185), tutuklu bulunduğu hapishanede ceza 

süresini tamamlamaya karşı gelme (madde 185/1), hapishane 

yönetiminin taleplerine haksız yere karşı gelme (madde 185/2); 

 

4. Üçüncü şahıslar tarafından işlenen suçlar: Suça şahit olanın ilgili 

makamları bilgilendirmemesi (madde 186), Suçtan haberdar olunmasını 

engelleme (madde 187).61 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun dokuzuncu alt başlığı, “yönetim kuralları aleyhine 

işlenen suçlar”dır. Bu suçların ortak özelliği, yönetim kurullarının ihlali ile ilgili 

olmalarıdır. “Yönetim kurulları” ifadesi ile anlaşılması gereken, devlet organları 

arasında, devlet organlarıyla toplum arasında ve devlet organları ile vatandaş 

                                                 
61 Sergey Solomonoviç,  Otyagcayuşiе obstoyatеlstva i iх znacеniе dlya individualizacii ugolovnoy 
otvеtstvеnnosti i nakazaniya, İzdat. MGU, Moskova., 1981, s. 9. 
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arasındaki ilişkileri düzenleyen, ayrıca devletin hukuksal temelini oluşturan 

kaynaklardır.62 Bu suçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştı: 

 

1. Devletin saygınlığına ve yönetim faaliyetine zarar veren suçlar: 

Kasıtlı olarak devlet ve toplum kuruluşlarını lekeleyen haberler yayma 

(madde 188/1), devlet arması ve ya bayrağını aşağılayıcı eylemlerde 

bulunma (188/2), toplumsal düzeni bozma ve bu gibi işleri organize 

etme (madde 188/3); 

 

2. Yönetim kurallarının maddi ve manevi araçlarla yıpratılmasına 

yönelik işlenen suçlar: devlet memuruna veya toplumsal kuruluş 

temsilcisine karşı gelme (madde 189), kolluk kuvveti görevlisine 

mukavemet gösterme (madde 189/1), devlet memuruna veya toplumsal 

kuruluş temsilcisine hakaret etme (190), kolluk kuvveti görevlisine 

hakaret etme (madde 190/1), devlet memuru veya toplumsal kuruluş 

temsilcisine karşı kamu görevini yaparken zor kullanma (191), kolluk 

kuvveti görevlisine karşı kamu görevini yaparken zor kullanma (madde 

191/1). 

 

 

3.  Yönetim kurallarını kamu gücünü kullanarak veya kamu 

makamını gasp ederek ihlal eden suçlar: devlet memuru adının veya 

yetkisinin kullanılması ile işlenen suçlar  (madde 192), yönetime 

itaatsizlik (madde 199); 

 

4. Evrakların sahteleştirilmesi, amacına uygun kullanılmaması ve 

sahte evrak düzenlenmesi ile ilgili suçlar: Resmi evrakları, resmi 

mühürleri, idare tarafından kullanılan dosyaları çalma veya yok etme 

(madde 193), resmi evrak, resmi mühür ve idare tarafından kullanılacak 

dosyaları izinsiz kopyalama, sahteleştirme, para karşılığı dağıtma veya 

                                                 
62 Tkaçevskogo, a.e., s.364. 
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çıkar amaçlı kullanma (madde 194), uluslararası posta servislerinde 

kullanılan pulları izinsiz kopyalama (madde 195), devlet nişanlarını, 

diplomaları, devlet onursal ödüllendirme simgelerini satma, satın alma, 

değiştirme, kasıtlı olarak yok etme (madde 195/1); 

 

 

5. İkametgâh, seyahat etme ve nüfusa kayıt kurallarını ihlal 

etmekle işlenen suçlar: Yabancı ülkelerle olan sınır bölgelerindeki özel 

bölgelere veya yasak sınır bölgelere girme veya bu bölgeler için 

belirlenmiş ikametgâh kurallarını ihlal etme (madde 197), yabancıların 

veya vatandaşlığı bulunmayanların, Sovyetler Birliği topraklarında 

bulunma ve Sovyetler Birliği’nden transit geçiş kurallarını kasıtlı olarak 

ihlal etmesi (madde 197/1), pasaport sistemi kurallarını ihlal etme 

(madde 198), vatandaşlık belgelerinin elde edilmesi kuralları ihlal etme 

(madde 200); 

 

6. Uluslararası antlaşmaların uygulanması ile ilgili kuralların ihlali: 

Kızılhaç ve Kızılay amblemlerini izinsiz kullanma (madde 201), 

uluslararası sularda seyahat eden Sovyetler Birliği gemilerinde birlik ve 

birlik cumhuriyetleri bayraklarının izinsiz indirilmesi (madde 202), 

gemi kazalarında yardımda bulunmadan kaçınma (madde 204), uluslar 

arası haberleşme hatlarının korunması kurallarına uymama (madde 

206/1).63 

 

Sovyet Ceza Kanunu’nun Özel bölümü alt başlıklarından bir diğeri, 

“toplumsal güvenlik ve toplumsal düzen kuralları aleyhine işlenen suçlar”dır. Ceza 

kanununa göre, toplumsal düzen kuralları, devlet ve toplumsal kuruluşların etkin 

çalışmasını sağlayan, toplumsal asayişi temin eden “sosyalist birlikte yaşama 

sistemi”dir. Toplumsal güvenlik ise vatandaşların güvenli, sağlıklı, şerefli ve onurlu 

                                                 
63 A.e., s. 356 -358 
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bir şekilde toplumsal ilişkileri sürdürdüğü bir sistemdir.64 Bu türden suçlar aşağıdaki 

gibi sınıflandırılmıştı: 

 

1. Toplumsal düzen kurallarını ihlal eden suçlar:  Çetecilik (madde 

207), reşit olmayanları suç işlemeye özendirme (madde 215), toplumsal 

fayda getirmeyen, toplum tarafından hoş görülmeyen davranışlarda 

bulunma, bu davranışları sürdürme (madde 215/1), reşit olmayanlara 

alkollü içki, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar kazandırma (madde 

215/2); 

 

2. Toplumsal güvenlik aleyhine işlenen suçlar: sürücülerin trafik 

güvenliğini kurallarını ihlal etmesi (madde 208), sarhoş halde araç 

kullanma (madde 208/2), arızalı veya teknik bakımdan yetersiz 

araçların trafiğe çıkmalarına izin verme (madde 208/3), sarhoş halde 

araç kullanan sürücülerin trafikte devam etmesine izin verme (madde 

208/4),  gerekli olmadığı halde seyir halindeki treni durdurma (madde 

212); 

 

 

3. Toplumsal sağlığı tehdit eden suçlar: İzinsiz hekimlik yapma 

(madde 223), salgın hastalıklara karşı mücadele kurallarını ihlal etme 

(madde 224), veterinerlik hizmetinin yürütülmesi amaçlı belirlenmiş 

kuralların ihlali (madde 224/1), insan sağlığına zararlı etkide bulunacak 

maddelerin izinsiz yapılması, bulundurulması, taşınması ve satılması 

(madde 225).65 

 

 

 

 
                                                 
64 Anatoli Kurinov, Sovetskoe Ugolovnoe Pravo. Osobennaya Cast, Gosyurizdat, Moskova, 1982, s. 
56. 
65 A.e. s. 67. 
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1. 3. Özel Ceza Kanunları 

 

Yukarıda, kanun düzeyinde, Sovyet ceza hukuku düzenlemelerinin Esaslar ve 

diğer ceza kanunlarından oluştuğuna değindik ve Esaslar’ı Genel ve Özel bölümler 

bağlamında incelemeye çalıştık. Bu alt başlıkta ise, yine yukarıda sıraladığımız, özel 

kanunları ele almaya çalışacağız. 

 

Öncelikle, bu özel ceza kanunlarının Esaslara aykırı hükümler içermediklerini 

belirtmek gerekiyor. Bu kanunlar, birlik ve birlik cumhuriyetlerinin genel ceza 

kanunlarını temel alarak hazırlanmakta ve farklı alanlardaki ceza hukuku ile ilgili 

boşluğu ayrıntılara yer vererek doldurmaktadırlar.  

 

Söz konusu kanunlardan biri, Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti tarafından 25 

Aralık 1958’de kabul edilmiş “Devlet Aleyhine İşlenen Suçlarda Cezai Sorumluluk 

Hakkında Kanun”dur. Kanun, devlet aleyhine işlenen suçların, en ağır cezalarla 

karşılık bulduğunu ifade etmekteydi. Kanuna göre, devlet aleyhine işlenen suçlar, iki 

gruba bölünmekteydi: özel nitelikli devlet suçları ve diğer suçlar.66  

 

Kanunda, “özel nitelikli devlet suçları”nın Sovyet devlet yapısını ve Sovyet 

dış güvenliğini tehdit ettiği kabul edilmişti. Özel nitelikli suçların, diğer suçlardan 

ayrılan özelliğinin bu suçların anti-Sovyet amacı taşıması olduğu belirtilmekteydi.67  

 

Devlet aleyhine işlenen diğer suçların ise milletlerin ve ırkların eşitliğine, 

Sovyetler Birliği’nin savunma ve askeri gücüne, sınırlarının dokunulmazlığına, dış 

ticaretteki tekellik siyasetine, para birimi sistemine, demiryolu, su ve hava yolu 

ulaşımına, toplumsal güvenlik vs. siyasi, iktisadi ve sosyal çıkarlarına zarar veren 

fiiller olduğu belirtilmişti.68 

 

                                                 
66 İgor İvanoviç, Otyagcayuşiе i smyagcayuşiе obstoyatеlstva v ugolovnom pravе,Gosyurizdat,  
Moskova, 1959, s. 27. 
67 A.e., s. 31. 
68 Memmedov, a.e., s.5-6. 
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Özel ceza kanunlarından bir diğeri de yine Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti 

tarafından 25 Aralık 1958’de kabul edilen “Askeri Suçlarda Cezai Sorumluluk 

Hakkında Kanun”dur. Kanunda, askeri suçlar ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılmıştı. 

Buna göre, aşağıdaki askeri suçların olduğunu söyleyebiliriz: 

  

 

 

1.  Emir-komuta ilişkileri aleyhine işlenen suçlar, 

2.  Askerlik görevinin yapılması aleyhine işlenen suçlar, 

3. Askeri arazilerin ve askeri araçların kullanılması kurallarını ihlal 

eden suçlar, 

4.  Askeri sırrın korunması aleyhine işlenen suçlar, 

5.  Asker kişilerin görevlerini kötüye kullanmasına ilişkin suçlar, 

6.  Asker kişilerin işlediği suçlar, 

7.  Savaş koşullarında askerlik görevinin yapılması kuralları aleyhine 

işlenen suçlar, 

8.  Savaş hali hukukuna muhalefet eden suçlar. 

 

Kanun, söz konusu askeri suçların tehlikelilik derecesine bağlı olarak farklı 

cezalar öngörmüştür. Ağırlaştırıcı hallerin mevcutluğunda, özellikle de savaş halı ve 

çatışma durumlarında aynı suç için daha fazla ceza öngörülmüştür.69 

 

Sovyetler Birliği’nde özel ceza kanunları diye nitelendirilen diğer 

kanunlardan bazıları şunlardır: “Kadına Cinsel Tacizde Bulunma Fillerinin 

Cezalandırılması Hakkında Kanun”, “Devlet ve Toplumsal Kuruluşlarda Yolsuzluk 

Hakkında Kanun”, “Uyuşturucu Üretimi, Dağıtımı, Kaçakçılığı ve Kullanımının 

Önlenmesi İle İlgili Kanun”.70 

 

                                                 
69 Memmedov , a.e., s. 22. 
70 Nikolay İgnatov,  Otvetstvennostı za prestuplenie protiv nravstvennosti  ( polovıe 
prestuplenie), Gosyurizdat, Moskova , 1966, s. 64. 
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Kadına cinsel tacizde bulunma veya tecavüz, ilgili kanunda şöyle 

açıklanmaktadır: “Zor kullanma, zor kullanmakla tehdit etme veya fiziksel 

zayıflığından faydalanarak cinsel ilişkide bulunmaya çalışma ve ya bulunma”. 

Sovyet Ceza Hukuku’nda tecavüz, kişiliğe karşı işlenmiş en ağır suç sayılmaktaydı. 

Şöyle ki tecavüz, kadının cinsel özgürlük hakkını bozmakta, kadına fiziksel zarar 

vermekte, en önemlisi ise ciddi psikolojik etki yaratmakta idi. Tecavüz, kanuna göre, 

suçun ağırlaştırıcı sebepleri dikkate alınmak suretiyle 5 yıldan fazla sürgün cezası ile 

veya 8 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis cezası ile kimi zamanlarda da ölüm cezası ile 

cezalandırılmaktaydı.71 

 

1962’de yürürlüğe giren “Devlet ve Toplumsal Kuruluşlarda Yolsuzluk 

Hakkında Kanun”, rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili birçok fiillerin cezalandırılmasını 

konu edinmişti. Kanuna göre, rüşvet alan, rüşvet veren ve bu iki arasında bağlantıyı 

sağlayan da suçlu sayılmaktaydı. Belirtelim ki, yolsuzlukla ilgili suçlar için de en 

ağır cezalar öngörülmekteydi.72 

 

“Uyuşturucu Üretimi, Dağıtımı, Kaçakçılığı ve Kullanımının Önlenmesi İle 

İlgili Kanun”, bu konuda yürürlükte olan kanunlardan biriydi ve 12 Ağustos 1987’de 

yürürlüğe girmişti. Uyuşturucu bağlamındaki suçlar, Esaslar’ın toplumsal güvenlik 

ve toplumsal düzen kurallarına muhalefet eden suçlar alt başlığında ele alınmıştı. 

Genellikle uyuşturucuyla ilgili suçlar için hapis cezası öngörülmekte ve bu cezaların 

süreleri de 10 yılla 15 yıl arasında değişmekteydi. Fakat kanun, uyuşturucu 

satıcılarının uyuşturucuyu gönüllü olarak teslim ettiklerinde, uyuşturucu üretiminde 

bulunanların gönüllü olarak bu işten vazgeçmelerinde cezaların belirlenmesinde 

hafifleştirici sebeplerin dikkate alınmasını buyurmaktaydı. Ayrıca, uyuşturucu 

kullanıcılarının veya bağımlılarının gönüllü olarak bundan vazgeçmelerini istemeleri 

hallerinde her hangi bir ceza öngörülmemekteydi. Bu gibi durumlarda, devletin 

vatandaşlara her türlü tıbbi desteği sağlayacağı da bildirilmekteydi.73 

                                                 
71 A.e., s. 70. 
72 Boris Zdravomıslov, Doljnostnıe prestuplenie. Ponetie i kvalifikayie, Gosyurizdat, Moskova, 
1975, s. 74. 
73 İgor Kurlyandskiy,  Ugolovnaya otvеtstvеnnost i sostav prеstuplеniy, Gosyurizdat, Moskova, 
1984, s. 34. 
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                                            II. BÖLÜM 

SOVYET DÖNEMİNDE BİRLİK CUMHURİYETLERİ   CEZA 

KANUNLARI 

 

2.1. Birlik Cumhuriyetleri Ceza Kanunlarının Genel Hükümleri 

 

2.1.1.Sovyet ülkelerindeki ceza kanunlarına göre cezalandırmanın 

amacı 

 

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunları, niteliği bakımından bir-birinden 

ayrılmayan benzer hükümlerden oluşmaktaydı. Özellikle, ceza kanunlarının genel 

hükümleri, bütün birlik cumhuriyetlerinde aynı ifade ve benzerlikle kaleme alınmıştı. 

Bilindiği gibi ceza kanunlarının genel hükümleriyle ceza kanunlarının  amacı 

açıklanmaktaydı. Kanuni tanımlamadan hareketle ceza kanunlarının amacının; 

Sovyet devlet ve toplum yapısına, sosyalist ekonomi sistemine, sosyalist mülkiyete 

ve vatandaşların hak ve özgürlüklerine karşı işlenen suçlardan korumak olduğunu 

söyleyebiliriz.74  

 

“Komünizm yolculuğundaki Sovyet halkı”nın iradesi bağlamında ortaya 

çıkan bu ceza kanunları, Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve devlet organlarının 

stratejileri doğrultusunda amaç belirlemekteydi. Çünkü siyasal bakımdan ceza 

kanunlarının misyonu, komünizmin inşasında onun alt yapısını sağlamak, sosyalist 

toplum ilişkilerinin geliştirilmesi ve dönüştürülmesine hizmet etmek ve yeni insan 

tipinin oluşmasına katkı sağlamaktı.75 Bu ilkeden harekâtla, ceza kanunlarında suç, 

suçluluk ve ceza kavramları belirlenmişti.  

 

                                                 
74 Plexan Sergeyeviç, Mnojеstvеnnost prеstuplеniy, İzd-vo Kazanskogo univеrsitеta , Kazan, 1974, 
s. 41. 
75 Sovetskoe Ugolovnoe, Kodeks, İzdatel’stvo Yuristiceskaya Literatura, Moskova, 1982, s. 88. 
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2.1.2. Sovyet ceza kanunlarında suçtan doğan sorumluluğun esası 

 

    Bütün birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarına göre, cezaya tabi kılınmanın 

temeli şu ilkeye dayanmaktaydı: “Yalnız mahkeme kararıyla suçu sabit görülen 

şahıs, yani ceza kanunlarında belirlenmiş toplumsal tehlike arz eden fiili kasten  ve 

ya taksirle sebebiyle gerçekleştirdiğinde cezaya celp olunabilir.” Cezanın sebebi, 

kanunda belirlenmiş toplumsal tehlike arz eden fiildi. Söz konusu fiilin 

gerçekleştirilmesi sonrasında ilgili kişi veya suçlu ile devlet arasında ceza kurumu 

devreye girmekteydi. Suçlu bu ilişki esasında belirlenmiş cezaya uymak zorundaydı. 

Yalnız, devlet, ilgili suç için ceza kanunlarında öngörülen ceza türü, süresi ve 

yerinden bağımsız olarak davranamazdı.76  

 

Kişinin ceza kanunlarında belirlenmiş toplumsal tehlike arz eden fiili kasten 

ve ya taksir sebebiyle gerçekleştirdiğinde cezaya celp olunabilmesi kurumunun, 

siyasi ve hukuki bakımdan önemli özelliği bulunmaktaydı. Bu kişinin düşüncelerinin, 

arzularının, niyetlerinin uygulamaya geçmediği sürece suç sayılamayacağının 

göstericisiydi. Ayrıca, ilgili suç fiilinin kasıt ve ihmal olmadan gerçekleşmesi de 

kişiyi suçlu kılmamaktaydı.77 

  

Sovyet ceza kanunları incelenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir 

husus da, “fiilin toplumsal tehlike arz etmesi” kriteridir. Bu durum, vatandaşların, 

olabildiğince cezaya celp olunmamasını sağlamaya yönelikti. Başka bir ifadeyle, 

fiilin toplumsal ilişkileri, toplumsal düzeni görülür bir şekilde tahrip etmesi 

durumunda suçla örtüştüğü söylenilebilmekteydi.78 

                                                 
76 Sergey Stepanoviç, Problеmı tеorii prava, Soyuz , Svеrdlovsk, 1972 ,s. 139. 
77 Vasiliy Pdznışev, Osnovnıе nacala nauki ugolovnogo prava, Gosyurizdat,  Moskova, 1982 , s. 
221. 
78 Vladimir Aleksandroviç, Tеorеticеskiе osnovı kvalifikacii prеstuplеniy, Gosyurizdat,  Moskova, 
1963, s. 56. 
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2.1.3. Sovyet ülkeleri ceza kanunlarının yer ve zaman bakımından 

uygulama alanı. 

 

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarında, bu kanunların ilgili birlik 

cumhuriyeti topraklarında ve ilgili birlik cumhuriyetinden başka bir birlik 

cumhuriyeti topraklarındaki hukuki etkisine ve bu kanunların süre bakımından 

yürürlükte kalmasına da değinilmişti. Öncelikli olarak, birlik cumhuriyetleri ceza 

kanunları, ilgili birlik cumhuriyetlerinde geçerli olmaktaydı. Bu bakımdan ceza 

hukukunda ülkesellik ilkesi esas alınmıştı. Bu sebepten suçun hangi birlik 

cumhuriyetinde işlendiğinin tespiti önem taşımaktaydı.79  

 

Suçun işlendiği yerin tespiti açısından, suçun şekli ve maddi bakımdan 

uzantısı araştırılmaktaydı. Suçun şekli bakımdan ele alınması, toplumsal tehlike arz 

eden fiilin baş verdiği yerin esas alınması ve bu fiilin devamının başka yerlerde 

sonuçlanmasının dikkate alınmaması anlamına gelmekteydi. Örneğin, casusluk 

suçunda casusluk fiillerinin işlendiği yer esas alınmaktaydı ve suçlu da ilgili birlik 

cumhuriyeti ceza kanunu çerçevesinde yargılanmaktaydı.80  

 

Suçun maddi bakımdan ele alınmasında ise toplumsal tehlike arz eden fiilin 

gerçekleştiği yerle beraber suçun sonuçlarının ortaya çıktığı yer de esas 

alınmaktaydı. Bu durumda suçun işlendiği yerin tespiti sadece suçun ortaya 

çıkarılması açısından önem taşımamakta ayrıca suçlu fiilin baş verdiği yerin ceza 

kanununa karşı sorumlu olur. Örneğin, seyir halinde olan bir trende suçlu bir yolcuyu 

belli bir şekilde zehirlemiş, fakat bir süre sonra tren başka bir birlik cumhuriyetinin 

                                                 
79 Aleksandr Maksimoviç, Sovokupnost prеstuplеniy, Gosyurizdat, Moskova, 1960, s. 43. 
80 A.e., s 51 
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topraklarında ölmüşse, suçlu, zehirleme işleminin yapıldığı birlik cumhuriyeti ceza 

kanununa göre yargılanır.81 

 

Sovyet ceza hukukunda vatandaşlık ilkesi de esas alınmıştır. Buna göre, 

Sovyetler Birliği vatandaşları, nerede olmalarından bağımsız olarak Sovyet 

kanunlarına uymak zorundaydılar. Ceza hukuku açısından bu ilke, Sovyetler Birliği 

vatandaşlarının, Sovyet ceza kanunlarında suç olarak tanımlanan fiilleri nerede 

işlerlerse işlesinler Sovyetler Birliği mahkemelerinde ve Sovyet ceza kanunlarına 

göre yargılanırlar.82  

 

Kimlerin Sovyetler Birliği vatandaşlığında olduğu ise 19 Ağustos 1938 tarihli 

“Sovyet Vatandaşlığı Hakkında Kanun”la belirlenmişti. Kanuna göre, 1) 7 Kasım 

1917’ye kadar Çarlık Rusyası vatandaşı olan ve süre içerisinde Sovyet vatandaşlığını 

koruyan herkes ve 2) Kanunda belirlenen usullere göre Sovyet vatandaşlığına alınan 

herkes Sovyetler Birliği vatandaşı sayılmaktaydı.83 

 

Sovyet ceza hukukuna göre, Sovyetler Birliği vatandaşlarının yabancı 

ülkelerde işlediği fiillerden dolayı suçlu sayılması, o ülkelerin ceza hukukunda ilgili 

fiillerin suç kapsamına alınmasıyla ilişkisi yoktur. Başka bir ifadeyle, ilgili fiilin 

Sovyet kanunlarına göre suç sayılması yeterlidir. Buna bağlı olarak Sovyetler Birliği 

vatandaşları hakkında ancak Sovyet ceza kanunlarının hükümleri geçerli olur.84 

 

Ayrıca, Sovyetler Birliği vatandaşlarının yabancı ülkelerde işlediği fiillerin o 

ülke ceza kanunlarına göre suç kapsamında olmasına rağmen Sovyet ceza 

kanunlarında suç kapsamına alınmaması durumlarında vatandaşlar Sovyetler 

Birliği’nde her hangi bir cezai sorumluluğa tabi tutulamaz.85  

                                                 
81 Aleksandr Traynin, Obşee Ucenie o Sostave Prestupleniya, Gosyurizdat, Moskova, 1957, s. 90. 
82 Roman Frolov , Mnojestvennost Naznacеniе nakazaniya po sovokupnosti prеstuplеniy i 
prigovorov, Gosyurizdat, Moskova, 1975, s. 78. 
83 İzrail Grigoriyeviç, Naznacеniе nakazaniya po nеskolkim prigovoram Socialisticеskaya 
zakonnost, Gosyurizdat, Moskova, 1962, s. 106. 
84 Kurs Sovetskogo Ugolovnogo Prava, Cast’ Obşaya, İzdatel’stvo, LGU, Leningrad, 1968, s.23.  
85 Avraam Yuşkov , Naznacеniе nakazaniya po sovokupnosti prеstuplеniy i prigovorov,  
Yuristiceskaya Literatura, Moskova, 1975, s. 132. 
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Sovyetler Birliği vatandaşlarının yabancı ülkelerde işlediği suçların Sovyetler 

Birliği’nde yargılanması, vatandaşlığın hangi birlik cumhuriyetine bağlı olması ile 

sürdürülür. Yani, yabancı ülkede bulunan Sovyetler Birliği vatandaşı, örneğin Rusya 

Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nden (RSFSC) kaynaklanan bir vatandaşlık 

bağına sahipse RSFSC mahkemelerinde ve RSFSC ceza kanunlarına göre 

yargılanır.86 Ayrıca, yabancı uyruklu birinin yargılanması da suçu işlediği veya 

gözaltına alındığı birlik cumhuriyetinde sürdürülür. Bu kural vatandaşlığı olmayan 

yabancılar için de geçerlidir.87 

 

Sovyetler Birliği vatandaşları, yurt dışında yabancı ülke ceza kanunlarına 

göre işledikleri suçtan dolayı ceza almışlarsa, Sovyetler Birliği mahkemeleri, bunu 

geçerli saymakla birlikte Sovyet ceza kanunlarının gereklerini de göz önünde 

bulundurur. Böylece, mahkemeler, yurda dönen vatandaşların, Sovyet ceza 

kanunlarına tabi olduğunu göstermiş olurlar.88 

 

Sovyet ceza hukuku, yabancıların Sovyetler Birliği dışında işledikleri 

suçlardan dolayı da onların Sovyet mahkemeleri tarafından yargılanması gerektiğini 

kabul etmişti. Bu durum, Sovyetler Birliği’nin uluslararası antlaşmalarla suç olarak 

kabul ettiği fiiller için geçerliydi. Birlik cumhuriyetleri, uluslararası antlaşmalarla 

tanınan bu suçları kendi ceza kanunlarına yansıtmak durumundaydılar.89 Uluslararası 

antlaşmalar dolayısıyla, birlik cumhuriyetleri ceza kanununa aşağıdaki suçlar dâhil 

edilmişti:  

 

- Milli ve konvertibl paraların ve diğer kıymetli devlet kağıtlarının 

kopyalanması (madde 80), 

                                                 
86 Vasiliy Lunee, Subsektivnoe mnenie, Yuristiceskaya Literatura, Moskova, 2000, s. 99. 
87 Pavel Svyatoxin, K ponyatiyam povtornosti i nеodnokratnosti prеstuplеniy Sovеtskaya 
yusticiya, Gosyurizdat, 1971. s. 49. 
88 Alesiya Kurinova, Sovetskoe Ugolovnoe Pravo/ Cast’ Obşaya, Yuristiceskaya Literatura, 
Moskova, 1982, s. 13. 
 
89 Nikita Tagançev, Lеkcii po russkomu ugolovnomu pravu. Cast Osobеnnaya , Gosyurizdat, 
1984, s.324, 
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- Uluslararası sularda yaşanan gemi kazalarında yakında bulunan gemi 

kaptanı ve heyetinin yardımda bulunmaması (madde 119), 

 

-  Denizaltı haberleşme hatlarının taksir sebebiyle tahrip edilmesi 

(madde 206), 

- Uyuşturucu kaçakçılığında aracı olmak, toplumsal ahlaka aykırı olan 

cinsel içerikli yazı, video ve yayınları hazırlama ve satma (madde 228), 

 

- Askeri operasyon bölgelerinde sivil halka karşı zor kullanma (madde 

262), 

 

- Savaş esirlerine kötü muamele yapma (madde 263) vs. 

 

Yalnız, söz konusu uluslararası antlaşmalarla belirlenen suçlar, birlik 

cumhuriyetleri ceza kanunu kapsamına alınmamış ise, vatandaşlar ve yabancılar, 

ilgili suçlardan dolayı sorumlu tutulamazlar.90 

 

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarının yürürlüğe girme tarihi, kanunun 

geçici maddelerinde belirtilmekteydi. Kanunların yürürlükten kalkmaları ise  özel bir 

kanunla yürürlükten kalktığının bildirilmesi, eski kanununun yerine geçecek yeni 

kanununda belirtilmekle  yeni kanunun eski kanunun yerine geçmesiyle 

olmaktaydı.91 

  

Sovyetler Birliği’nde diğer bütün kanunlarda olduğu gibi ceza kanunlarında 

da “geriye yürümezlik” ilkesi geçerliydi. Ceza kanunlarında bu kuralın iki istinası 

bulunmaktaydı: 1) yeni kanun bir fiili suç olmaktan çıkarıyor ise ve 2) yeni kanun bir 

suç için öngörülen cezayı hafifletiyor ise.92 

 

                                                 
90 A.e., s. 329 
91 Andrey Andreyeviç, Kurs sovеtskogo ugolovnogo prava, Gosyurizdat, Moskova, 1955,  s.326. 
92 Aleksandr Traynin, Obşıe uçenie o sostave prestuplenie, Gosyurizdat, Moskova, 1957, s.90. 
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2. 2. Sovyet ülkelerinin ceza kanunlarında suç anlayışı ve suçun 

ünsurları 

 

2.2.1. Sovyet ülkelerinin ceza kanunlarında benımsenen suç 

kavramının özellikleri. 

 

Birlik cumhuriyetlerinin ceza kanunlarında “suç” kavramı şöyle 

tanımlanmıştı: “Sovyet toplum ve devlet yapısını, sosyalist üretim sistemini, sosyalist 

mülkiyet şeklini, vatandaşların siyasi, çalışma, mülkiyet ve diğer haklarını ihlal eden, 

ceza kanunlarında belirlenmiş toplumsal tehlike arz eden fiiller (eylem veya 

eylemsizlik) suç sayılmaktadır”.93 

 

Görüldüğü gibi, “suç” kavramı, birlik cumhuriyetleri kanunlarında da 

sosyalist nitelik taşımaktadır. Zira bu kanunlarda da öncelikli olarak suçun ideolojik 

boyutu üzerinde durulmuştur.94 

 

           Toplumsal tehlike, suçun ideolojik doğasını, toplumsal önceliğini belirleyen 

maddi belirtidir. Suçun tanımlayıcı unsuru olarak toplumsal tehlikenin ne olduğunu 

belirlemek yasama organının ve mahkemenin yetkisi dâhilinde değildir. Bu, Marksist 

- Leninist öğreti çerçevesinde belirlenmiştir. Yasama organı sadece hangi fiillerin 

                                                 
93 Andrey Andreyeviç, Ucеniе o prеstuplеnii po Sovеtskomu ugolovnomu pravu, Gosyurizdat, 
Moskova, 196, s. 213. 
94 Memmedov, a.e., s.24.  
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toplumsal tehlike arz edebileceğini belirleyebilir. Ayrıca, mahkeme de bu fiillerin 

işlenip işlenmediğini esas alır.95 

  

Bu bakımdan, toplumsal tehlike yaratan her şey, hukuk dışılığı ifade eder. 

Hukuk dışı olma, toplusal tehlikenin var olduğunun göstericisidir. Ceza hukuku 

bağlamında hukuk dışı olma, toplumsal tehlike yaratan fiilin cezalandırılması 

anlamını taşımaktadır.96 

 

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarına göre, suç kasıt unsurunu barındırır. Bu 

yüzden Sovyet ceza kanununda, toplumsal tehlike yaratan eylem veya eylemsizlik 

kasıtlı olarak ve taksir sebebi yüzünden, yani kasıtlı olarak yapılmışsa 

cezalandırılır.97 

 

2.2.2. Suçun objektif unsurları  

 

Suçların büyük bir kısmı, aktif bir harekât sonucu doğar. Bu suçlar, bir 

eylemde bulunmakla birlikte böyle bir eylemde bulunulmadan da yapılabilir. Sovyet 

Ceza Kanunu’nda eylem, her hangi bir dış dünya değişikliyinden daha karmaşık bir 

kavramdır. Bu, kişinin belli bir objeye yönlendirilmiş bilinçli davranışıdır ki onun 

içeriği  belli bir somut durumla, zaman ve mekânla, ayrıca bir sıra diğer unsurlarla 

belirlenir. Kişinin bilinci ve iradesi dışında yapılan eylemler, ağır sonuçlara sebep 

olsa da suç sayılmaz. Aynı eylem, somut duruma bağlı olarak farklı içeriğe sahip 

olabilir.98 

 

Maddi zorunluluk ve ya engel olunamayan dolayısıyla kendi iradesi dışında 

eylemde bulunma hallerinde ceza hukuku bağlamında eylem gerçekleşmez ve bu fiil 

                                                 
95 Fedor Gleboviç. Ucеniе o soucastii po sov. ugolovnomu pravu, Soyuz, Kiеv, 1969, s.125. 
96 A.e., s. 128. 
97 Svayatoslav Utevskiy, Vina v sovetskom ugolovnom prave. Gosyurizdat, Moskova, 1957, s. 47. 
98 Şargorodskiy, a.e., s .109 



 43

suç sayılmaz. Fakat manevi gerilime dayalı irade dışı eylem, konusu suç ise cezaya 

tabidir.99 

 

Ceza hukuku bağlamında eylemsizlik ise kişinin sosyalist toplumsal ilişkilere 

zarar veren veya verebilen davranışının pasif şeklidir. Bu, kişinin o şartlarda yapması 

gerektiği veya yapabileceği somut bir hareketi yapmamasında ifade olunur. 

Eylemsizlik de eylemde bulunmak gibi toplumsal ve hukuki özelliğe sahiptir.100 

 

Kişinin belli bir eylemde bulunma zorunluluğu, kanunun veya başka bir 

hukuk normunun talebinden, sözleşme ve ya hizmet dolayısıyla üzerine aldığı 

yükümlülükten, mesleki sorumluluğundan doğar. Kişinin belli bir eylemde bulunma 

zorunluluğunun temeli, onun toplumsal ilişkiler sistemindeki rolüyle ilgilidir.101 

 

2.2.3. Suçun manevi unsurları 

   

       Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ceza Kanunun iki tür kusurluluk şekli 

öngörülmüştür: Bunlardan birincisi kast, ikincisi ise taksirdir. Bir kişi, kanunun suç 

olarak kabul ettiği bir fiili bilerek, düşünerek ve onun sonucunu arzu ederek veya bu 

sonucun ortaya çıkmasına çalışarak işlerse kasttan söz edilir. Kastın da iki şekli 

bulunmaktadır. 1.Doğrudan Kast 2.Olası Kast.102 

Eğer fail suç niteliğinde olan bir fiili bilerek, düşünerek; o filin sonucunu anlayarak 

ve bu sonuçla doğrudan ilgilenerek işlerse doğrudan kast söz konusudur. 

 

    Olası kastta ise kişi, fiili bilerek ve düşünerek işlese de fiilin sonucu ile doğrudan 

ilgilenmemekte bununla birlikte bu sonucun ortaya çıkmasına bilinçli olarak 

                                                 
99 A.e., s .112. 
100 Georgiy Zaxaroviç. Kommеntariy k Ugolovnomu kodеksu RSFSR, Gosyurizdat, Moskova, 
1971, s. 307. 
101 A.e., s. 112. 
102 Vaxid Panax oğlu Kagramanov , Sovetskoe ugolovnoe pravo obşaya çastı , Maarif yayın evi 
,Bakü, 1967, s.150.  
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müsaade etmektedir. Bilinçli taksirdeyse, kişi kural olarak fiilin toplumsal tehlike arz 

etmesini istememektedir.103 

 

     Kişi eylem veya eylemsizliğinin toplumsal tehlike arz edeceği olasılığını önceden 

görmüş bununla birlikte bunlara karşı koyabileceğine güvenmişse veya bu sonuçların 

doğacağını önceden görmesi gerektiği halde görmemişse buna taksir denilir.Taksirin 

iki türü vardır:1.Dikkatsizlik (adî taksir) 2.Kendine Güvenme(bilinçli taksir). 

 

     Kişi toplumsal tehlike arz edecek bir durumu işlemesi gerektiği bir fiil ile 

önleyecek halde bu fiili işlememişse taksirin dikkatsizlik türü söz konusudur. Fail 

dikkatsizlik yüzünden kendi eyleminin toplumsal tehlike doğuracağını bilmesi, 

görmesi ve düşünmesi gerektiği halde bu durumu önceden hesaba katmamaktadır. 

Bir suçun, dikkatsizlik yoluyla veya dikkatsizlik yüzünden işlendiğini gösteren iki 

unsur vardır.1) fail eyleminin sonucunu önceden görmesi, bilmesi gerektiği halde 

özen göstermemektedir. 2) kişi kendi eyleminin sonucunu görmesi gerektiği halde 

onu görmemektedir. Sovyet Ceza Kanununun 10. maddesinde taksirden bahis 

edilmiş ve kişinin eyleminin sonucunu önceden görmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Kanunun 9.maddesine göre ise kişi sadece toplumsal tehlike doğuracak bir eylemin 

sonucunu öngörmediği için değil, tehlikeli sonucu görmesi gerektiği halde görmediği 

için de sorumluluk taşımaktadır.104 

 

    Bilinçli Taksir olası kastla benzerlik göstermektedir. Aradaki fark bilinçli taksirde 

kişi kendi eyleminin sonucunu arzu etmemekle birlikte bu sonucu beklememekte 

fakat sonucun gerçekleşebileceğini ihtimal etmektedir. Olası kastta ise kişi fillin 

sonucunu önceden görmekte ve bilinçli olarak buna müsaade etmektedir. Bilinçli 

taksirde kişi olumsuz sonucu arzu etmemekte ve onun gerçekleşmesine hizmet 

etmemekte, ihtimal edilen tehlikeli sonucunu önleyebileceğini düşünmektedir.105 

   

                                                 
103 A.e., s. 152. 
104 A.e., s. 154. 
105 A.e., s.156. 
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2.2.4. Suç faili  

 

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarına göre, on altı yaşı ikmal etmiş kişiler 

cezai sorumluluğa tabi kılınabilirler. On dört yaşından on altı yaşına kadar olanlar, 

sadece öldürme, sağlığın bozulmasına sebep olan kasıtlı darbe vurma, cinsel saldırı, 

soygun, çetecilik, hırsızlık ve devlet ve bireylerin malvarlığını kasıtlı olarak yok 

etmeye göre ceza alırlar. On sekiz yaşını tamamlamamış olanlar, ağır sonuçlara yol 

açmayan suç işlediklerinde ıslah amaçlı eğitim programı içeren cezalarla 

cezalandırılabilirler.106 

 

Sovyet ceza hukukunda, cezai sorumluluğun yaşla ilgili olarak 

uygulanmasında kişinin akıl seviyesi, yaptığı eylemin özelliği, bu eylemlerin yol 

açtığı toplumsal zararı fark edebilme yeteneği, ayrıca kendi davranışlarını kontrol 

etme yeteneği esas alınmaktadır. Mahkemeler, karar aşamasında, suçlunun akıl 

seviyesinin yeterince gelişmediğini gösteren belirtilere rastlarsa, suçlu hakkında 

bilirkişilerden rapor almak zorundadırlar. Bilirkişi heyetinin akıl seviyesinin 

gelişmediğini gösteren yönde rapor vermesi durumunda, mahkeme, eğitim amaçlı 

ceza programlarının uygulanmasını zorunlu kılmalı ve suçluyu hapis benzeri 

cezalarla cezalandırmamalıdır.107  

  

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarında, zihinsel yetersizlik konusuna geniş 

yer verilmiştir. Ceza kanunlarına göre, kişi toplumsal tehlike arz eden eylemde 

bulunduğu zamanda zihinsel yetersizlik durumunda ise, yani kronik ruhi hastalık, 

ruhi faaliyetin geçici olarak bozulması vs. hastalık sebebiyle iradesini kontrol 

edemiyorsa cezai sorumluluk taşımaz. Bu kişilere mahkeme kararıyla kanunda 

belirlenmiş zorunlu tıbbı önlemler uygulanılır.108 

 

                                                 
106 David Şargorodskiy, Voprosı obşеy casti ugolovnogo prava, Soyuz, Lelingrad, 1969. s.112. 
107 A.e., s.57. 
108 Aron Naumoviç, Obşее ucеniе o sostavе prеstuplеniya, Gosyurizdat, Moskova ,1957, s. 90. 
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Birlik cumhuriyeti ceza kanunlarında sarhoşluk durumlarında işlenen suçlar 

cezaya tabidirler.109 Yani, sarhoşluk dolayısıyla iradi ve akli kontrolden uzak kişi, 

işlediği suçlara göre cezalandırılır.  

 

Alkollü içki veya uyuşturucu sebebiyle iradi ve akli kontrolden uzak kişilerin 

cezaya tabi kılınmasının hukuki olmakla beraber eğitici sebepleri de vardır. Sovyetler 

Birliği’nde, suçların büyük bir oranının sarhoş kişiler tarafından işlenmesi, bu 

konuda ceza kanunlarının önlem almasını gerektirmiştir.110 

 

2.2.5.  Hukuka uygunluk nedenleri. 

 

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarında “meşru savunma” ve “zorda kalma” 

kurumları da ele alınmıştır. Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarına göre suç olarak 

tanımlanmış fiiller, meşru savunma durumunda (meşru savunma sınırını aşmamak 

şartıyla) gerçekleşmişse suç sayılmazlar. Ceza Kanunu’nun Genel bölümünde meşru 

müdafaanın temel unsurları şöyle sıralanmaktadır: 

 

1. Meşru savunma, toplumsal tehlike arz eden kastın önlenmesine 

yönelik olmalıdır; 

2. Meşru savunma zamanı suçtan doğan zarar doğrudan kasıtlı suç 

işleyen kişiye yöneltilmelidir; 

3. Toplumsal tehlike arz eden kast önlenirken meşru savunma sınırı 

aşılmamalıdır.111  

  

Kanununa göre; “Suçun özelliklerine ve tehlike derecesine bariz bir şekilde 

uygun gelmeyen savunma, meşru savunma sınırını aşmaktır” (madde 13). 

 

                                                 
109 Arsen Lazarev , Sub’ekt Prestupleniya, Gosyurizdat, Moskova, 1981, s.66. 
110 A.e., s. 73. 
111 Akakiy Gеrçеnzon,  Ugolovnoе pravo, Gosyurizdat, Moskova, 1948, s. 87. 
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Zorda kalma kurumu da cezai sorumluluğun olmadığı durumlara işaret eder. 

Bu, olası bir suçun önlenmesi için kanunda suç olarak tanımlanmış, fakat birinciden 

daha az zarara sebep olan fiilin ilgili durumda suç sayılmamasıdır. Böyle durumlarda 

zararın önlenmesinin konusu suç olan bir fiille durdurulmasından başka yolu 

bulunmaz. 

              

2.2.6. Teşebbüs 

 

Birlik cumhuriyetleri kanunlarında, suça hazırlık fiilleri de suç olarak 

tanımlanmıştır. Kanuna göre suça hazırlık, suç için araç hazırlama, plan kurma ve 

suç için gerekli ortamı hazırlamaktadır. Fakat suça hazırlık sürecinden sonra suç 

işlemekten vazgeçen ve gönüllü olarak gerekli makamlara bilgi veren kişiler suç 

işlemiş sayılmazlar. Bu kişiler, yalnız, eylemlerinde başka suç unsuru varsa cezaya 

tabi olur.112 

 

2.2.7.  İştirak 

 

Suç ortağıda Sovyet Ceza Kanunu’nda ele alınan kurumlardandı. Kanuna 

göre, iki ya da daha çok kişinin suç işlemek için birlikte hareket etmesi haline suç 

ortağlığı denir. Suç ortağlığında suçu bizzat işleyen kişiye fail, suçun 

gerçekleşmesini örgütlemiş veya suçun işlenmesini yönetmiş kişiye örgütleyici113, 

suçun işlenilmesini teşvik eden kişiye azmettiren, suçun işlenilmesi sürecinde 

tavsiyelerde bulunan veya belirli araçlar temin eden, ilgili engelleri ortadan kaldıran, 

ayrıca suçun ortaya çıkmaması için suç araçlarını, izlerini, suç esnasında ele geçen 

eşyaları saklamayı vaat eden kişiye ise yardım eden denilmiştir. Böyle bir suçun 

                                                 
112 İgnat Kozaçeniko, Ugolovnoe pravo. Obşie çastı. Uçebnik dle buzov,   Mokova, 1988, s. 287. 
113 Sovyet ceza hukuku uygulamasına, yargı kararları doğrultusunda aktarılmış olan “örgütleyicilik 
kurumu” ; daha sonra kanunun 17. maddesinde düzenlemiştir. Bu düzenlemeden evvel, örgütleyicilik 
kavramı sadece kanunun 78. maddesinde zikredilmiş ve münnasıran “kitlesel insan topluluklarına 
saldırı” fiilleri bakımından öngörülmüştü.Anılan değişiklik düzenlemesi ile örgütleyicilik müessesesi, 
tüm suç tipleri bakımından geçerli bir suç ortaklığı türü haline getirilmiştir, bkz: Sovetskoe 
ugolovnoe pravo obşaya çastı,( na azerbaydjanskoe yazıke), Maarif, Bakü, 1967, s. 205. 
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örgütleyicileri, azmettirenleri ve yardım edenleri  suçu bizzat işleyenler gibi suç 

ortağı sayılmıştır. Kanun,  suç ortağlarını suçta üstlendiği konumuna uygun olarak 

cezalandırmıştır.114  

    

 

2.3.3. Birlik Cumhuriyetleri Ceza Kanunlarında Ceza Anlayışı ve 

Onun Özellikleri 

 

2.3.3.1. Cezanın içeriği 

 

Bütün birlik cumhuriyetlerinin ceza kanunlarında “ceza” kurumu ile ilgili 

hükümler benzer karakter taşıdığından bu konuyla ilgili düşünceleri de ortak bir 

başlık altında ele alabiliriz. 

 

Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarında, “ceza”, sadece işlenen bir suç için 

öngörülen kurum değildir. “Ceza”, ayrıca, suçluların topluma kazandırılması, onların 

emek gücüne vicdanla yanaşması, kanunlara uyum göstermesi, sosyalist birlikte 

yaşama kurallarını edinmesi ve hem suçluların hem de diğerlerinin suç işlemesinin 

önlenilmesi amacını taşır. Birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarına göre “ceza”, bedeni 

acı verme ve insan onurunu ihlal etmek  amacı taşıyamaz.115 

 

Suç karşılığı öngörülen ceza, toplumsal tehlike arz eden fiilleri gerçekleştiren 

kişilerin topluma kazandırılması, hem suçluların hem de diğerlerinin suç işlemesinin 

önlenilmesi vs. amaçlarla mahkeme tarafından devlet adına kanuni esaslara 

dayanılarak uygulanan işlemlerdir.116 

 

                                                 
114 Peter Telinov, Otvetstvennost’ za Soucastie v Prestuplenii, Gosyurizdat, Moskova, 1977, s.23.  
115 Aleksandır Vasilyeviç, Ugolovno-pravovaya oхrana intеrеsov licnosti v SSSR, Gosyurizdat, 
Moskova, 1969, s.77. 
116  İşenko, a.e., s .98. 
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Ceza, kanunlarda öngörülen somut suçu işleyenlere uygulanır. Bu işlenen 

suçun hukuki karşılığı sayılmakta ve ancak suçluyu muhatap almaktadır. Birlik 

cumhuriyetleri ceza kanunlarında cezaların kişiselliğine dikkat edilmekte ve 

suçlunun aile üyelerinin, yakınlarının hiçbir şekilde ilgili suçtan dolayı sorumlu 

tutulamayacağı belirtilmektedir.117 

 

Suç karşılığı öngörülen ceza, ancak kanunla öngörülür ve suçlu tarafından 

mutlak şekilde uyulmak zorunluluğu taşır. Esaslar’a uygun olarak her birlik 

cumhuriyeti kendi ceza kanununda suç ve cezaların tam listesine yer vermekte ve 

onların hangi şekilde uygulanacağı belirtilmekteydi.118 

 

 Yukarıda belirtildiği gibi, ceza, mahkeme tarafından devlet adına kanuni 

esaslara dayanılarak uygulanan işlemlerdir. SSCB Yüksek Mahkemesi ve askeri 

mahkemeler, kararlarını Sovyetler Birliği adına; birlik cumhuriyetleri ve özerk 

cumhuriyetler mahkemeleri ise kararlarını birlik cumhuriyetleri adına verir. Ceza 

kanunlarında göre yalnız, mahkemeler, cezaya karar vermek, cezayı kaldırmak veya 

cezayı hafifletmek yetkisine sahiptir.119 

 

2.3.3.2. Ceza yaptırımlarının sistematiği. 

 

Birlik cumhuriyetlerinin ceza kanunlarında ceza sistemi benzer özellikler 

taşımaktaydı. Bütün birlik cumhuriyetlerinde mevcut olan ceza türleri şunlardır: 

 

1. Hapis: Sovyet Ceza Kanunu’nda ağır olmayan (prestupleniya nebol’şoy 

tyajesti) suçlar için üç aydan iki yıla kadar, orta ağır suçlar (prestupleniya 

srednoy tyajesti ) için iki yıldan beş yıla kadar, ağır suçlar (tyajkie 

prestupleniya) için beş yıldan on yıla kadar, SSCB ve birlik cumhuriyeti 

düzenlemelerinde belirtilen özel ağır suçlar için ise on beş yıla kadar hapis 

                                                 
117 Sbornik postanovleniy Plenuma Verxovnogo Suda SSR, Zakon, Moskova, 1964 , s.199. 
118 A.e., s. 239. 
119A.e., .s.284 
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cezası öngörülüyordu. On sekiz yaşını tamamlamamış suçlular için hapis 

cezası süresi, on yıldan fazla olamazdı. 

 

2. Sürgün ve tehcir: Sürgün, suçlunun (mahkeme kararıyla) ikamet ettiği 

yerden başka bir yerde zorunlu olarak yaşamasını öngören ceza türüydü. 

Tehcir ise, suçlunun belli bir yerde ikamet etmesinin yasaklanması üzerine 

o yerden uzaklaştırılması cezasıydı. Bu iki ceza türü arasındaki fark, 

birincide suçlunun belirlenmiş bir yerden başka bir yerde yaşamasının 

yasaklanması, ikincisinde ise suçluya belirlenmiş bir yer haricinde istediği 

yerde yaşayabilmesi özgürlüğünün tanınmasıydı.   

Sürgün ve tehcir ceza türleri, on sekiz yaşını tamamlamamış suçlulara 

uygulanmamaktaydı. Ayrıca, hamile ve sekiz yaşından küçük çocuk 

sahibi kadınlara da bu cezalar uygulanamazdı.120 

 

 

3. Zorunlu kamu hizmetinde çalıştırmakla ıslah etme; Mahkeme 

kararıyla bir aydan bir yıla kadar bir süre için verilmekte, ya suçlunun kendi 

işyerinde, ya da suçlunun yaşadığı il sınırları içerisinde ıslah işleriyle ilgili 

devlet idarelerinin tayini ile başka bir iş yerinde uygulanmaktaydı. Ceza 

süresince suçlunun maaşından yüzde beş ile yüzde yirmi aralığında bir 

kesinti yapılmaktaydı. Kesintinin oranı, mahkeme tarafından 

belirlenmekteydi.   

      Sağlık durumuna, yaşına ve diğer sebeplere göre çalışma yeteneğini         

kaybetmiş olanlar, ayrıca mahkeme kararı sonrasında çalışma 

yeteneğini kaybetmiş olanlar hakkında zorunlu kamu hizmetinde 

bulunma cezası kararı alınmazdı. Bu gibi durumlarda bir defaya mahsus 

olmak şartıyla suçlu elli rubl para cezası ile cezalandırılırdı.  

Zorunlu kamu hizmeti cezası alan suçlular, gerekli ceza şartlarına 

uymadıklarında, haklarında aynı süre ile hapis cezası kararı alınırdı. 

 

                                                 
120 İvan Gorelik ,Nakazanie i ego naznaçenie, Soyuz, Minsk, 1978, s.64. 
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4. Belli bir görevde bulunma veya belli bir işle uğraşma yasağı; Bir 

yıldan beş yıla kadar bir süre için verilirdi. Ceza, belli bir görevde 

bulanan veya belli bir işle uğraşan kişinin görevi kötüye kullanması 

veya görevde olağanüstü başarısızlık göstermesine bağlı olarak verilirdi. 

Ceza ile bir taraftan ilgili kişi etki altında bırakılarak eğitilmeye 

çalışılırken diğer taraftan da görev başında kalması engellenerek olası 

tehlikeler önlenmekteydi.121  

 

5. Görevden uzaklaştırma; belli bir görevde bulunma veya belli bir 

işle uğraşma yasağından farklı olarak, görevden uzaklaştırma, sınırları 

önceden konulmuş bir süre için öngörülmez. Başka bir deyişle, 

görevden uzaklaştırma, süreyle ilgili olmayan bir cezadır. Ayrıca, 

görevden uzaklaştırma, daha sonraki zamanlar için aynı kişinin aynı 

göreve atanmasına engel oluşturmaz. Bu cezanın suçluya uygun 

görülmesi, tamamen mahkemenin takdirindeydi. 

 

6. Para Cezası; Kanunla belirlenmiş hallerde ve miktarlarda mahkeme 

tarafından karara bağlanan bir cezadır. Kanuna göre, para cezasının 

belirlenmesinde, mahkeme, suçlunun malvarlığını, suçun özelliğini göz 

önünde bulundurmalıdır. Mahkemenin ödenilmesini kararlaştırdığı para 

cezası, belirlenen süre içerisinde ödenilmez ise devletin ilgili mali 

birimleri tarafından zorunlu olarak tahsil edilir. Yalnız para cezasının 

ödenilmediği durumlarda, suçlu hakkında hapis cezası kararı alınamaz. 

Ayrıca, hapis cezası da hiçbir şekilde para cezası ile ikame edilemezdi. 

 

7. Kamusal Teşhir Cezası; Cezanın özelliği, suçlunun mahkeme 

kararıyla yöre halkına ilan edilmesidir. Gerek görüldüğü hallerde, suçlu, 

basın araçları kullanılarak daha büyük kitlelere ifşa edilir. Buradaki 

amaç, suçlunun toplum huzurunda kendi vicdanıyla yüzleşmesini 

sağlamaktır.  

                                                 
121 A.e., s. 66. 
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Belirtelim ki, kamusal ifşa cezası, ceza türleri arasında en hafif olanıdır. 

Ceza, hapis, sürgün, tehcir, belli bir görevde bulunma, para cezası gibi 

ikinci bir cezayı içermez. Sadece, belirtildiği gibi, suçlu üzerinde 

manevi baskı yaratır. 

 

8. Malvarlığının Müsaderesi; Ceza, suçlunun kişisel malvarlığının 

tümünün veya bir bölümünün geri verilmemek kaydıyla 

devletleştirilmesidir. Sovyetler Birliği’nde, insanların, yalnız müsaide 

edildiği alanlarda malvarlığına sahip olmaları yüzünden bu ceza ile 

tamamen malvarlığından yoksun kaldıkları düşünülebilir.  

 

9.  Velayet Hakkının Alınması; Ceza, velilerin, çocuklar üzerindeki 

velilik haklarına dayanarak kötü davranışlarda bulunduklarının tespiti 

halinde uygulanmaktaydı. Kanuna göre, veliler çocuklarına karşı şu 

davranışlarda bulunduklarında kötü davranmış sayılmaktaydılar: 

çocukları hırsızlık yapmaya zorlamak veya bu alışkanlığı edinmek için 

eğitmek, dilencilik yapmaya zorlamak, fuhuş ve kumara sevk etmek, 

çocuklara işkence etmek, onlara fiziksel, zihinsel ve psikolojik zarar 

vermek.122 

 

Yukarıda sıralanan ceza türlerine ek olarak faydalı işlerle uğraşmayıp 

“serseri” bir yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde eğitim ve çalışma 

alışkanlıklarının kazanılması adına verilen cezalar ile idam cezası vardı. İdam cezası, 

çok nadir durumlarda başvurulan bir ceza türüydü. Sovyet Ceza Kanunu’na göre 

idam kararı aşağıdaki suçlar için verilebilirdi: vatana ihanet, ispiyonluk, terör 

eyleminde iştirak etmek, çete oluşturmak ve bu tarz eylemlerde bulunmak, sahte para 

ve diğer kıymetli kâğıtlar basmak veya yaymak, para dolaşımı ile ilgili kuralları 

bozmak, devlet veya toplum malını özellikle büyük miktarlarda çalmak, işkenceye 

tabi tutarak adam öldürmek, tecavüzde bulunmak, rüşvet almak.123 

 

                                                 
122 A.e., s. 69. 
123 Memmedov, a.e., s.127. 
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 Bu ceza türlerine ek olarak yalnız RSFSR ceza kanununda, “suçun sebebiyet 

verdiği zararın karşılanması cezası” öngörülmüştür. Bütün birlik cumhuriyetleri 

mahkemelerinin referans aldığı SSCB Yüksek Mahkemesi Pleniyumu’nun 18 mart 

1963 tarihli “Ceza Davalarında Mahkemelerin Kanunlara Uymaları Zorunluluğu 

Hakkında” kararında şöyle denilmektedir: “Mahkemeler ceza kanunları gereklerine 

uymalı, fiilinde suç unsuru olmayan kişilerin veya fiilinde suç unsuru olan kişilerin 

dosyalarını değerlendirirken hata yapmamalıdırlar”.124 

 

2.4. Birlik Cumhuriyetleri Ceza Kanunlarının Özel Bölümlerindeki 

Bazı Farklılıklar  

 

Genelde birlik cumhuriyetleri Ceza Kanunlarının farklı cinayetleri ele alan 

hükümleri içerik olarak benzer olmuştur.  Bu benzerliği bir önceki bölümde ceza 

kanunlarının özel bölümlerini yorumlarken göstermeye çalıştık. Bu başlık altında ise 

farklı birlik cumhuriyetlerinin sosyolojik yapısı dolayısıyla Ceza Kanunlarının Özel 

bölümlerindeki müstesna farklılıklara değinmeye çalışacağız.  

Bütün birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarının özel bölümlerinde suçlar şu 

şekilde gruplaştırılmıştı:  

1.Devlete Aleyhine İşlenen Suçlar - özel nitelikli devlet suçları ve diğer 

suçlar; 

2.Sosyalist Mülkiyet Aleyhine İşlenen Suçlar;  

3.Bireye Karşı İşlenen Suçlar; 

4.Vatandaşların siyasi ve çalışma hakları aleyhine işlenen suçlar; 

5.Vatandaşların özel mülkiyeti Aleyhine İşlenen Suçla; 

6.Ekonomik Üretim Sistemi Aleyhine İşlenen Suçlar; 

7. Görev Suçları; 

8. Yargı fonksiyonunun icrası aleyhine işlenen suçlar; 

9. Yönetim kuralları aleyhine işlenen suçlar ; 

                                                 
124 Sbornik Postanovleniy Plenuma Verxovnogo Suda SSR, Zakon, Moskova, 1965 , s.585.  
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10. Toplumsal güvenlik ve toplumsal düzen kuralları aleyhine işlenen suçlar ; 

11. Askeri Suçlar;125 

 

Söz konusu suç grupları, bütün birlik cumhuriyetlerinde benzer nitelikli 

suçlardan oluşmuştu. Bu bütün birlik cumhuriyetlerinde ceza kanunlarının Sovyetler 

Birliği’nin ceza hukuku alanındaki temel kanuni kaynağı olan “Esaslar”a uyumlu 

olma zorunluluğundan doğmaktaydı. Buradan, Sovyetler Birliği’nin anayasal olarak 

her ne kadar federatif hatta konfederatif bir devlet yapısına sahip olmasına rağmen 

merkeziyetçi bir özelliği sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Sovyetler 

Birliği, demokratik olmayan bir rejimin genel özelliklerine de sahipti.126 

 

Birlik cumhuriyetlerinin ceza kanunları hükümlerinin Sovyetler Birliği Ceza 

Kanunu ile uyumlu olması zorunluluğu veya birlik cumhuriyeti yönetimine bu 

konuda düzenleme yetkisi tanımama, birlik cumhuriyetlerinin yaptıkları 

düzenlememelerle ideolojik, siyasal ve ekonomik sistemi ihlal etme tehlikesinden de 

kaynaklanmıştır. Örneğin, devlet suçlarının, sosyalist mülkiyet aleyhine işlenen 

suçların veya ekonomik üretim sistemi aleyhine işlenen suçların farklı düzenlemesi, 

sistemin farklı uygulanmasına ve zamanla farklı bir yapının ortaya çıkmasına yol 

açabilirdi. Bu sebeple bu gruptaki suçlar, bütün birlik cumhuriyetlerinde hemen 

hemen benzer içerikte olmuştur. Bununla birlikte birlik cumhuriyetleri ceza 

kanunlarında özellikle sosyolojik yapı farklılığı dolayısıyla önemsiz derecede de olsa 

farklılıklar mevcut olmuştur.  Örneğin, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist 

Cumhuriyeti’nin (RSFSC) ceza kanununda diğer birlik cumhuriyetlerinin ceza 

kanunlarında mevcut olmayan bir başlık yer almıştır. Bu başlıkta yerel geleneklerle 

bağlı suçlar yer almıştır. Bu başlıkta yer alan bazı suçlar diğer birlik 

cumhuriyetlerinin ceza kanunlarında birey aleyhine işlenen suç grubunda ele alınsa 

da ayrı bir başlık halinde düzenlenmemiştir.127  

 

Bu başlıkta aşağıdaki suçlar düzenlenmişti:  
                                                 
125 Georgiy Zaxaroviç, Otvеtstvеnnost za izmеnu rodinе i şpionaj, Gosyurizdat, Moskova, 1964, 
s.194. 
126Kommentariya k Ugolovnomu Kodeksu RSFSR, Gosyurizdat, Моsкova, 1971, s. 265,  
127 Grigoriy Novosеlov, Analiz ponyatiе o prеstuplеnii, Zvezda,  Moskova, 1998, s.287. 
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1. Barışmaktan imtina – (madde 231) burada kan davasını önlemek , 

öldürenin yakınlarının öldüren tarafıyla veya öldüren tarafın yakınlarıyla barışması 

talep olunmaktaydı. Öldürenin yakınlarının barışmaktan imtina etmesi halinde 

mahkeme gerekli gördüğü kişilere iki yıl hapis cezası veya üç yıl o bölgeden tehcir 

cezası verebilirdi.  

 

2. Geline başlık parasının verilmesi ve başlık parasının kabul edilmesi - 

(madde 232) gelinin akrabaları ve yakınları tarafından evlenmek isteyen kişiden 

başlık parası, büyük veya küçükbaş hayvan veya her hangi bir varlığın alınması suçu, 

hem mülkiyetin geri ödenilmesi hem de bir yıl hapis cezası veya bir yıl kamu 

hizmetinde zorunlu olarak çalışma cezası ile cezalandırılmaktaydı. Aynı şekilde 

evlenmek isteyen kişi veya onun akrabaları ve yakınları gelin için başlık parası veya 

benzeri varlık verir ise de bir yıl hapis cezası veya bir yıl kamu hizmetinde zorunlu 

olarak çalışma cezası ile cezalandırılmaktaydı  

 

3. Kadını evlendirmeye zorlama veya onun evlenmesine engel olma (madde 

223) – Bu maddeye göre kadını zorla evlendirme veya baskı altında tutmakla 

evlendirme ve kendi isteği doğrultusunda evlenmesine engel olma suç sayılmaktaydı. 

Bu suçu işleyenler için iki yıl hapis cezası veya iki yıla kadar kamu hizmetinde 

zorunlu çalışma cezası öngörülmüştü.   

 

4. Reşit olmayan biriyle evlenme (madde 234) – reşit olmayan biriyle 

evlenme suçuna göre iki yıl hapis cezası veya iki yıl kamu hizmetinde zorunlu 

çalışma cezası öngörülmüştü.  

 

5. Birden fazla kadınla nikâhlı olma (madde 235) –Birden fazla kadınla 

nikâhlı olma, nikâhların kayda alınmasına bakılmaksızın birden fazla kadınla 

evlilik birlikteliğinde bulunma olarak tespit edilmişti. Bu suçu işleyenler için 
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üç yıla kadar hapis cezası veya üç yıl kamu hizmetinde zorunlu çalışma 

cezası öngörülmüştü.128  

  

RSFSC Ceza Kanunu’nun 236. maddesine göre bu suçlar daha çok Rusya 

sınırlarında yaşayan ve bu davranışları milli adet kabul eden Müslüman özerk 

cumhuriyetlere şamil edilmekteydi. Bu suçların büyük bir çoğunluğu, diğer birlik 

cumhuriyeti ceza kanunlarında da düzenlenmişti. Geline başlık parasının verilmesi 

ve başlık parasının kabul edilmesi, reşit olmayan biriyle evlenme, birden fazla 

kadınla nikâhlı olma, kadını evlendirmeye zorlama veya onun evlenmesine engel 

olma – Özbekistan SSC, Kazakistan SSC, Kırgızistan SSC, Azerbaycan SSC, 

Tacikistan SSC’in ceza kanunlarında da düzenlenen suçlardı.129  

 

Diğer birlik cumhuriyetlerinden farklı olarak Kazakistan SSC’de trafik suçları 

ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Bu suçlara aşağıdakiler aittir:   

 

1. Şoförlerin trafik kurallarını ve araç kullanma kurlarını ihlal: Bu suçun 

konusu, şoförlerin trafik düzenini ihlal etmesi, insana vücuduna hafif, orta veya ağır 

zarar verme veya maddi hasara yol açmasıdır.   Bu suçu işleyenler için bir yıldan iki 

yıla kadar hapis cezası veya muvafık diğer cezalar öngörülüyordu.  

 

2. Sarhoş halde trafiğe çıkma:  bu suç, şoförün il sınırları içerisinde birkaç 

kare sarhoş araç kullanması sonucunda işlenmiş sayılmaktaydı. Suçu işeyen kişiye 

beş yıl araç kullanmama cezası veya bir yıl kamu hizmetinde zorunlu çalışma cezası 

öngörülmüştü. 

 

3. Teknik donanım kontrolü yapılmamış veya teknik olarak yetersiz aracın 

trafiğe çıkmasına izin verme: Kasıt gözetilerek teknik donanım kontrolü yapılmamış 

veya teknik olarak yetersiz aracın trafiğe çıkmasına izin verme sonucunda birilerinin 

zarara uğraması ile işlenen suçlardı bunlar.  Böyle araçların trafiğe çıkmalarına onay 

                                                 
128 Boris Viktorov,  Raskayaniе kak smyagcayuşее vinu obstoyatеlstvo// Soc. Zakonnost, 
Gosyurizdat, 1961, s. 68 – 70. 
129  Tkacevskogo a.e.,, s.14. 
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veren görevliler için bu suç karşılığında görevlerinden beş yıla kadar uzaklaştırılma 

cezası öngörülmüştü. 

  

4. Sarhoş şoförlerin trafiğe çıkmasına onay verme: Sarhoş şoförlerin trafiğe 

çıkmasına onay verme, trafik denetmenleri tarafından işlenen suçlardı. Burada suç, 

sarhoş şoförün araç kullanmaya devam etmesi dolayısıyla gerçekleşmekteydi ama bu 

suçun ortaya çıkmasında ilgili görevli için de ceza öngörülmekteydi. Görevliler için 

bu suç karşılığında görevlerinden beş yıla kadar uzaklaştırılma cezası öngörülmüştü. 

  

5. Trafik kurallarını ihlal etme: bu suç, kuralların ihlali sonucunda maddi ve 

diğer zararların ortaya çıkması sonrasında işlenmiş sayılmaktaydı. Bu gibi 

durumlarda suçlu için beş yıl hapis cezası öngörülmüştü.130 

  

Gösterilen suçlar, diğer birlik cumhuriyetleri ceza kanunlarında ayrı bir başlık 

halinde düzenlenmemekle beraber mevcut da olmamıştır. Bu gibi suçlar, diğer birlik 

cumhuriyetlerinin “toplumsal güvenlik ve toplumsal düzen kuralları aleyhine işlenen 

suçlar” kategorisinde işlenmiştir.  

  

Bazı farklılıkları dikkate almasak eğer, birlik cumhuriyetleri ceza 

kanunlarında başka önemli ve ilkesel farklılık olmamıştır. 

 

                                          

                                                 
130 Radomir Galiakbarov, Ugolovnoe pravo obşaya çastı, Yuridiçeskaya literatura, Krosnadar ,1989, 
s. 67. 
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                                      III. BÖLÜM 

 

3. SOVYETLER BİRLİĞİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA, 

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNİN CEZA 

KANUNLARI 

 

3.1 Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu 

 

3.1.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu 30 Aralık 1999’da kabul edilmiş ve 1 

Eylül 2000’de yürürlüğe girmiştir. Azerbaycan SSC Ceza Kanunu’nu yürürlükten 

kaldıran bu kanun, birçok bakımdan daha çağdaş ve demokratik bir düzenleme kabul 

edilmektedir. Şöyle ki, bu kanunla idam cezası kaldırılmış, ceza türleri sistemi 

yeniden düzenlenerek sürgün, tehcir, görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu 

hizmetinde çalıştırma, velayet hakkını alma, faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir 

yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde eğitim ve çalışma alışkanlıklarını 

kazandırma cezaları ceza hukuku sisteminden çıkarılmış ve mülkiyetin müsaderesine 

ilişkin cezaların içeriği değiştirilmiştir. 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti ceza hukuku sistemini birçok bakımdan değiştiren 

bu kanunun ilk önce Genel Bölümü’ndeki bazı hususlara değinmek gerekmektedir. 

Azerbaycan SSC Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü ile kıyaslandığında bu kanunun 

Genel Bölümü, daha geniş ve ayrıntılıdır. Bu kanunun Genel Bölümü, 6 Başlık ve 15 

alt başlıktan oluşmaktadır.  

 

Ceza Kanunu’nun genel tanımı ile ilgili olan Genel Bölümün 1. Başlığı, 2 alt 

başlıktan ibarettir. Birinci alt başlıkta Ceza Kanunu’nun görevleri ve ilkeleri, ikinci 
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alt başlıkta ise Ceza Kanunu’nun hukuksal konumu konu edilmiştir. Azerbaycan SSC 

Ceza Kanunu’nun aynı kısmıyla kıyaslandığında birinci başlıkta bir sıra çağdaş 

düzenlemeye yer almaktadır. Bu yöndeki düzenlemeler, her şeyden önce ceza 

kanununun görevlerinde göstermektedir kendini. Şöyle ki, Azerbaycan SSC Ceza 

Kanunu’nun görevi, SSCB’nin toplumsal yapısını, onun siyasi ve ekonomik 

sistemini, sosyalist mülkiyetini, bu bağlamda vatandaşların hak ve özgürlüklerini ve 

sosyalist hukuk sistemini hedef alan eylem veya eylemsizliklerden korumak 

idiyse131, Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre Ceza Kanunu’nun 

görevleri, barışı ve insanlığın güvenliğini temin etmek, insan hak ve özgürlüklerini, 

her türlü mülkiyeti, ekonomik faaliyeti, toplumsal düzeni ve asayişi, ekolojik 

dünyayı ve Azerbaycan Cumhuriyeti anayasal yapısını çeşitli tehlikelerden 

korumaktır.132 İki ceza kanununun görevleri bakımından işaret edilmesi gereken 

temel fark, öncekinin SSCB’nin ideolojik, siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını 

korumak iken ikincinin ise insan hak ve özgürlüklerini Azerbaycan Cumhuriyeti 

Anayasası ve uluslararası sözleşmeler bağlamında koruma altına almak ve 

gerçekleşmesini sağlamaktır. 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü’nde yer alan yeni 

düzenlemeler arasındaki en önemli olanları, “Ceza Kanunu’nun ve cezai 

sorumluluğun ilkeleri”dir. Sovyet dönemi ceza kanunlarında yer almayan bu ilkeler 

şunlardır: kanunilik133 (madde 5), kanun önünde eşitlik (madde 6), suçla orantılı ceza 

(madde 7), adalet (madde 8), hümanizm (madde 9). Belirtelim ki, bu ilkelerin bir 

çoğu (kanun önünde eşitlik, kanunilik vs.),134 Azerbaycan Cumhuriyeti 

Anayasası’nda yer almaktadır. 

 

Kanunilik ilkesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 5.maddesinde 

düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, bir fiilin suç sayılması ve ilgili fiile göre ceza 

ve ceza yerine geçen diğer yaptırımlar ancak kanunla belirlenir. Başka bir ifadeyle, 
                                                 
131 Azerbaycan SSR Cinayet Mecellesi, Azerneşir, Bakı, 1987, s. 8. 
132 Azerbaycan Respublikası Cinayet Mecellesi, Ganun, Bakı, 2006, s. 6.   
133 Sovyetler Birliği döneminde kanunilik ilkesinin tarihsel seyri için bkz: Öztekin Tosun, Suçların 
kanunilik prensibi ve Sovyet Rusiya  Ceza Hukuku, İstanbul Ünversitesi Hukuk Fakultesi 
Mecmuası.  
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bir fiilin Azerbaycan Cumhuriyeti’nde suç sayılması, o fillin Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmasına bağlıdır.135 

 

Kanun önünde eşitlik ilkesi ise, Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 

6. maddesinde şöyle tanımlanmaktadır: “kanunda suç olarak tanımlanmış bir fiili 

işleyen ve buna göre suçlu sayılan kişiler kanun önünde eşitlerdir ve ırkından, 

dininden, cinsinden, menşeinden, ekonomik durumundan, icra etmekte olduğu 

görevden, siyasi düşünce ve felsefi inancından, üyesi olduğu sivil toplum 

kuruluşlarından ve buna benzer diğer sebeplerden bağımsız olarak cezai sorumluluk 

taşımaktadırlar”. Suçlu kişilerin kanun önünde eşitliği, işlenen aynı suça göre aynı 

yaptırımın uygulanması ve cezadan azat edilmenin aynı esaslarla göre yapılması 

şeklinde anlaşılmaktadır.136 

 

   Suçla orantılı ceza ilkesi, kişinin yalnız işlemiş olduğu suç için öngörülen 

yaptırımla cezalandırılmasını öngörmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen bu ilke, cezanın belirlenmesinde suçlunun 

kusurluluk derecesini esas almaktadır. 

 

Adalet ilkesi, cezanın işlenmiş olan suçla ve suçluyla olan ilişkisini esas 

almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 8. maddesine göre, “suç 

işleyen kişiye verilen ceza veya ceza yerine geçen diğer yaptırımlar adaletli 

olmalıdır, yani suçun niteliğine ve toplumsal tehlike derecesine, onun işlenme 

durumuna ve suç işleyen kişinin bireysel durumuna uygun olmalıdır”. 

 

Hümanizm ilkesi, suç işlemiş olsa bile insanın fiziksel ve zihinsel 

bütünlüğünün güvenliğini ve onun şeref ve haysiyetinin korunmasını, ona insanca 

muamele edilmesini esas almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 9. 

maddesinde, suçlu kişilere uygulanacak olan cezalar, işkence yapma veya insan 

onurunu alçalta içerikli olamaz. Bu ilkeyi esas alan Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

                                                 
135 Firudun Semenderov, Azerbaycan Respublikası Cinayet Mecellesinin Komentariyası, Digesta, 
Bakı, 2005, s. 7 
136 A.e., s.8. 



 61

Kanunu, Sovyet ceza hukukundan farklı olarak çağdaş Azerbaycan ceza hukukunda 

bu türden cezaları kanun dışına itmiştir.137 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu Genel Bölümü’nün 2. alt başlığında 

yer alan yeni hükümlerden biri, ekstradisiya, yani suçluların iadesi ile ilgilidir.138 

Ceza Kanunu’nun 13. maddesine göre “vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye 

verilemez. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırlarından dışarıda suç işlemiş ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bulunmakta yabancı ülke vatandaşları veya her hangi 

bir uyruğu olmayanların yabancı bir ülkeye verilmesi ise Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin kanunlarına ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu 

uluslararası anlaşmalara göre yapılır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırlarından 

dışarıda suç işlemiş kişiler, yabancı bir devlete verilmiyor ise ilgili kişiler 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na esasen yargılanır.” 

 

Ekstradisya ile ilgili bu hükmün uygulanması, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

ekstradisya ile ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olması ve devletlerle ikili 

anlaşmalar yapmasına bağla kılınmıştır. 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun suç hakkında olan bölümlerinde 

yer alan en önemli ve yeni hükümler, suçların sınıflandırması ile ilgilidir. Ceza 

Kanunu’nun 15. maddesinde ilk kez suç sınıflandırması yapılmıştır. Sovyet dönemi 

ceza kanunundan farklı olarak bu kanunda suçlar dört kategoriye bölünmüştür: i) iki 

yıla kadar hapis cezası öngörülen büyük toplumsal tehlike arz etmeyen suçlar, ii) 

yedi yıla kadar hapis cezası öngörülen az ağır suçlar, iii) on yıla kadar hapis cezası 

öngören ağır suçlar, iv) on iki yıla hapis cezası öngören özel ağır suçlar. Belirtelim 

ki, suç sınıflandırılması esas alınarak davarların bakıldığı mahkeme sisteminde de 

uzmanlaşma ve iş bölümü sistemi etkin kılınmış ve ağır ve özel ağır suçlara dair 

davalara bakmak üzere Ağır Suçlara Dair Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. 

 

                                                 
137 Ae., s. 8-10. 
138 Azerbaycan Respublikası Cinayet Mecellesi, Ganun, Bakı, 2006, s. 9. 
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Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda yer alan yeni kurumlardan biri de 

suçun tekrar işlenmesidir. Ceza Kanunu’nun 16. maddesine göre, kanunun aynı 

maddesinde tanımlanmış bir suç aynı suçlu tarafından iki veya daha fazla işlenirse, 

suç tekrar işlenmiş sayılmaktadır.139 Böyle durumlarda, suçlu  işlenen suca göre daha 

ağır bir ceza almaktadır. Örneğin, bir kişi, ikinci defa adam öldürme suçu işlerse, 

kanunda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza alır. Bu durum suçlunun işlemiş 

olduğu önceki suçuna göre tekrar cezaya çarptırılması anlamına gelmektedir. Bize 

göre bu durum, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 64. maddesine aykırı bir 

hükümdür. Zira bu maddeye göre, “hiç kimse bir suça göre tekrar mahkum 

edilemez”. 

 

     Bu doğrultudaki bir diğer kurum, suçların içtimaı veya suçun 

toplanmasıdır. Buna göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun çeşitli 

maddelerinde düzenlenen iki veya daha çok suçun aynı suçlu tarafından işlenmesi 

durumunda, suçlu ilgili suçların hiçbirisinden yargılanmamışsa ve yargılamaya 

dönük zamanaşımı gerçekleşmemişse “suçun mecmusu” kurumu devreye 

girmektedir.   

     

 Suçlara ilişkin yeni ceza kanunuyla getirilen bir diğer yenilik, zihinsel 

yetersizlikle ilgilidir. Ceza Kanunu’nun 22. maddesine göre, geçici olarak psikolojik 

ve akli dengesizlik durumunda olan ve işlediği suçun sonucunu öngöremeyen kişi, 

cezai sorumluluk taşımaktadır. Başka bir ifadeyle kişi, geçici olarak içinde 

bulunduğu akli ve psikolojik durum dolayısıyla davranışını oluşturmada ehliyetli 

olmasa bile cezai sorumluluk taşımaktadır. Fakat, Ceza Kanunu’nun çeşitli 

maddelerinde bu durumların özelliğine göre bazı cezalarda bazı indirimlerin söz 

konusu olduğu vurgulanmaktadır.140 

 

Yeni Ceza Kanunu’nun ceza türleri sisteminde de önemli değişiklikler 

gerçekleştirdiğine değinmek gerekir. Öncelikle, Azerbaycan SSC Ceza Kanunu’nun 

42. maddesinde yer alan bazı ceza türlerinin ortadan kaldırıldığına işaret etmek 

                                                 
139 A.e., s. 8. 
140 A.e., s. 11. 
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gerekir.  Ceza hukuku sisteminden çıkarılan ceza türleri şunlardır:  sürgün, tehcir, 

görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, velilikten men etme, 

faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde 

eğitim ve çalışma alışkanlıklarını kazandırma. Diğer taraftan yeni kanun, Azerbaycan 

SSC Ceza Kanunu’nda öngörülmeyen yeni ceza türlerini ceza hukuku sistemine 

getirmiştir. Yeni Ceza Kanunu’na göre ceza türleri şunlardır: trafikten men etme, 

toplumsal hizmetlerde bulunma, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından zorunlu 

sınır dışı edilme, ömür boyu hapis. 

 

Trafikten men etme, sürücülerin trafik kurallarını sürekli ihlal etme 

hallerinde uygulanan bir ceza türüdür ve sürücünün trafiğe kendi kontrolündeki bir 

motorlu araçla çıkmasını yasaklamaktadır.141 Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünün 

ilgili maddesinde öngörülen hallerde, suçun niteliği, suçlunun kişisel durumu ve 

diğer haller de göz önüne alınmakla bir yıldan beş yıla kadar trafikten men etme 

cezası verilebilir. 

  

Toplumsal hizmette bulunma, suçlunun işlemiş olduğu suç karşılığında 

işinden veya eğitiminden arta kalan zamanda toplum yararına faydalı işler yapmasını 

gerektiren bir ceza türüdür. Bu durumdaki bir suçlu altmış saatten iki yüz kırk saate 

kadar toplumsal hizmette bulunma ile cezalandırılabilir. Günlük ceza, dört saati 

geçemez. 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından zorunlu sınır dışı edilme, 

yabancı uyruklulara işledikleri suç karşılığında verilen cezanın bitmesi sonrasında 

uygulanır. 

 

  Ömür boyu hapis, sadece barışa, insanlığa, insan haklarına, toplumsal 

düzene ve devlete karşı işlenmiş özel ağır suçlar karşılığında öngörülen bir ceza 

türüdür. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre, ömür boyu hapis cezası, 

kadınlara, on sekiz yaşın altındakilere ve altmış beş yaşının üstündekilere 

                                                 
141 A.e., s. 26. 
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uygulanamaz. Belirtelim ki, ömür boyu hapis cezasının belli kişilere uygulanmasının 

yasaklanması bir çok Avrupa ülkesinde bile bulunmamaktadır.     

  

3.1.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel bölümünde de bir çok 

değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin çok geniş bir reformun parçası olduğu, eski 

Ceza Kanunu’nun 264, yeni Ceza Kanunu’nun ise 353 maddeden oluşmasından da 

okunmaktadır.  

Özel bölümde yapılan en önemli reform, kanuna “barış ve insanlığa karşı 

işlenen suçlar” isimli yeni başlığın ilave edilmesidir. Bu başlık iki alt başlıktan 

oluşmaktadır. Birinci alt başlıkta barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar ele alınırken 

ikinci alt başlıkta ise savaş suçları konu edilmiştir142. Başlıkta ele alınan suçlardan 

birçoğu uluslararası hukuk ve sözleşmelerde tanımlanmış suçlardır: başka bir 

devletin topraklarının uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edilmesi, böyle bir 

işgalin planlanması, soykırım, kölelik, ayrımcılık vs. İlgili maddelere göre, bu 

suçlardan dolayı sorumlu bulunan kişiler, ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

Özel bölümde yer alan yeni başlıklardan bir diğeri “ekonomi suçlar”dır. 

Başlıkta tanımlanan suçlardan “ekonomi faaliyetlere karşı suçlar”, Sovyet sonrası 

Azerbaycan’ın ekonomik sistemi açısından önem taşımaktadır. Şöyle ki bu suçlar, 

serbest piyasa ekonomisinin çalışmasını engelleyen fiilleri tanımlamakta ve bu 

doğrultudaki engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. “Ekonomik 

faaliyetlere karşı suçlar” alt başlığında tanımlanan suçlar şunlardır: iş ve çalışma 

hürriyetinın engellenmesi; tapu kayıtlarının sahteleştirilmesi; haksız kazanç sağlama; 

hırsızlık, hile ve başka yollardan elde edilen malların alış ve satışı; usulüne uygun 

olmayan bir şekilde kredi alma ve temin edilen kredinin amacının dışında 

kullanılması; kredi borçlarının ödenilmesinden geçerli bir sebep olmadan imtina 

                                                 
142 Semenderov, a.e., s. 219-257. 
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etme; yalan ve yanıltıcı reklam yapma; haksız rekabet vs. Belirtelim ki, söz konusu 

suçlar için öngörülen cezalar daha çok para cezası karakterlidir. 

 

Son olarak eski kanunda yer almayan fakat Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nun Özel bölümünde yer alan “çevre suçları” başlığına değinmek gerekir. 

Bu suçlar, çevrenin korunması amacıyla ceza kanununa dahil edilmiştir. Akarsu ve 

diğer su kaynaklarının kirletilmesi; atmosfere zararlı atıkların bırakılması; denizlerin 

ekolojik yapısını bozan fiillerde bulunma; ekilebilir toprakların işlevsizleştirilmesi 

vs. Bu suçlardan bazılarıdır.       

  

3.2. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu 

 

 3.2.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu 13 Haziran 1996 tarihinde kabul 

edilmiştir143. Belirtelim ki, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. İki devletin 

uzun yıllar aynı devletin terkibinde olması ve bu sebeple de ceza kanunlarının benzer 

içerikte olması, yeni ceza kanunları benzerliğin nedenidir. Özellikle, ceza 

kanunlarının genel bölümleri bir birine yakınlığıyla dikkat çekmektedir. 

 

Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’ndan farklı yönleri de bulunmaktadır. Rusya Federasyonu 

Ceza Kanunu, 360 maddeden, 12 başlıktan ve 34 alt başlıktan oluşmaktadır.144 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’ndan farklı olarak Rusya Federasyonu Ceza 

Kanunu’nda kanunun ilke ve görevleri isimli bir başlık bulunmamaktadır. Diğer 

taraftan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda kanun hükümlerinin geriye yürürlüğü 

                                                 
143 Ugolovnıy Kodeks Rossiyskoy Federatsii, Yurist, Moskova, 2006, s.7. 
144 A.e., s.12. 
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isimli bir madde bulunurken145 Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda böyle bir 

hükmü içeren madde bulunmamaktadır. Bu farkları saymazsak iki ceza kanunu 

hükümleri tamamen benzer özelliğe sahiptir. 

 

           Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda ceza sisteminin çağdaşlaşması yönünde 

bir adım atılmış ve “suçun tekrar işlenmesi” isimli madde yürürlükten 

kaldırılmıştır.146 Oysa yukarıda Azerbaycan Cumhuriyeti ceza sisteminde “suçun 

tekrar işlenmesi” hükmünün yer almaya devam ettiğine işaret etmiştik. 

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 15. maddesinde suçların 

sınıflandırmasına yer verilmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun aynı 

maddesinde olduğu gibi burada da suçlar dört kategori altında sınıflandırılmıştır. 

Fakat Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda suç kategorileri farklı isimler altında 

sınıflandırılmaktadır: 1) iki yıla kadar hapis cezası öngörülen ağırlığı büyük olmayan 

suçlar, 2) beş yıla kadar hapis cezası öngörülen orta ağır suçlar, 3) on yıla kadar 

hapis cezası öngören ağır suçlar, 4) on yıldan daha fazla hapis cezası öngören özel 

ağır suçlar.147 Görüldüğü gibi, bu sınıflandırmanın Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’ndaki sınıflandırmadan temel farkı, ceza süreleri ve isimlendirme ile 

ilgilidir. Niteliği bakımından her iki ceza kanunundaki sınıflandırma benzer özellik 

taşımaktadır. 

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda yer almayan bazı hükümler vardır. Bunlara örnek olarak kusurun her iki 

türü ile işlenen suçlarda sorumluluk (madde 27), sorumluluk doğurmayan zarar 

verme (madde 28) hükümlerine değine biliriz. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda 

kusurun her iki türü ile işlenen suçlarda sorumluluk bağlamında genel hükümler yer 

almakla birlikte 27. maddede şöyle belirtilmektedir: “kasıtlı olarak işlenen suçlarda 

kişinin ağır ceza ile yargılanmasına sebep olacak ağır zarar doğmuşsa, fakat kastın bu 

sonucu doğurmaya yönelik olmaması ve kişinin fiilinin devamını kontrolü altında 

                                                 
145 A.e., s.23. 
146 A.e., s.31. 
147  A.e., s. 20. 
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tutacağına güvenmesi halinde suçun sonucu açısından bir şey değişmemektedir”. 

Örneğin bir sürücünün aracının hızını trafik kurallarını bozarak artırması, doğacak 

zararda kastın olduğuna işaret eder. Sürücünün doğabilecek zararın olmayacağına 

inanması, suçun sorumluluğu açısından bir şey değiştirmemektedir.148 

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda yer alan önemli hükümlerden biri de 

maddi ve manevi baskı altında işlenen fiillerin sebep olduğu suçların bu baskı altında 

olan kişi açısından suç sayılmamasıdır. Kanununun 40. maddesine göre, maddi ve 

manevi baskı altında olup fiillerini kendi iradesi kontrolünde işlemeyen kişi cezai 

sorumluluk taşımamaktadır. Örneğin bir banka soygunculuğu sırasında banka 

memurunun silahlı kişilerin baskısı altında kalıp paraları onlara vermesi suç 

sayılmamaktadır.149 Bu hükümler Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda yer 

almamaktadır. 

  

Rusya Federasyonu ceza sisteminde de daha önce Sovyet döneminde yer 

almayan hatta Azerbaycan Cumhuriyeti’nin mevcut Ceza Kanunu’nda da 

bulunmayan önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle Rusya Federasyonu Ceza 

Kanunu’nda önceki kanunda yer alan şu cezaların kaldırıldığına değinelim: sürgün, 

tehcir, görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, velilikten men 

etme, faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir yaşam biçimini seçenlere belirli 

tesislerde eğitim ve çalışma alışkanlıklarını kazandırma. Ceza Kanunu’na 16 Aralık 

2003 tarihinde yapılan değişiklikle ise malvarlığının müsaderesi cezası 

kaldırılmıştır.150 Azerbaycan Cumhuriyeti ceza sistemine ilave edilen toplumsal 

hizmetlerde bulunma ve ömür boyu hapis ceza türleri Rusya Federasyonu ceza 

sistemine de ilave edilmiştir. 

 

 

 

           
                                                 
148 Lev Davidoviç Gauxman, Kvalifikasiya prestupleniy. Zakon, teorie, praktika, Yurist, Moskova, 
2002, s.87. 
149 Stanislav Vladimiroviç, Kommentariy k Rossii, Nauka, Moskova, 2003, s.126. 
150 Aleksey İvanoviç, Subsektivnae storona i kvalikasie prestupleniy, Yurist, Moskova, 2001, s.75.  
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   3.2.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü arasında önemli farklar bulunmasa da 

belirli noktalar açısından kıyaslama yapma imkanı vardır. Şöyle ki, Rusya 

Federasyonu Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünün ilk başlığı da “kişiliğe karşı işlenen 

suçlar” ismini taşımaktadır. Burada yaşam hakkı ve insan sağlığına karşı işlenen 

suçlar (öldürme, sağlığa zarar verme vs.), kişinin özgürlüğü, şeref ve onuru aleyhine 

işlenen suçlar (küçük düşürme, bühtan vs.), kişinin cinsel özgürlüğü ve cinsel 

dokunulmazlığı aleyhine işlenen suçlar (tecavüz, ahlak dışı davranışlar vs.) ve diğer 

suçlar ele alınmaktadır. Özel bölümün diğer başlıklarının isimleri ise şöyledir: 

ekonomik suçlar, toplumsal güvenlik ve toplumsal asayiş aleyhine işlenen suçlar, 

devlet aleyhine işlenen suçlar, askeri hizmet aleyhine işlenen suçlar ve barış ve 

insanlık aleyhine işlenen suçlar.151  

 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun diğer devletlerin ceza kanunlarından 

farklı noktalarına gelince ise öncelikle ekonomik alandaki suçlarla ilgili başlığa işaret 

etmek gerekir. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’ndan farklı olarak Rusya 

Federasyonu Ceza Kanunu’nun bu başlığı 3 alt başlıktan ibarettir ve bu başlıkta ticari 

şirketlerde hizmet ilkeleri aleyhine işlenen suçlar isimli bir alt başlık yer almaktadır. 

Ticari şirketlerde hizmet ilkeleri aleyhine işlenen suçlar kategorisinde şu suçlar 

bulunmaktadır: 

• Görevin kötüye kullanması (madde 201), 

• Noter ve mali müşavirlerin görevlerini kötüye kullanması (madde 202), 

• Özel güvenlik ve araştırma birimleri görevlilerinin yetkilerini aşırı 

kullanma (madde 203), 

• Ticari satın almada usulsüzlük (madde 204)152   

                                                 
151 Viktor Vasileviç, Subsektivnoe mneenie, Yurist, Moskova, 2000, s.79. 
152 Ugolovnıy kodeks Rossiyskoy Federatsii, Spravoçnik 1997-2006 goda, Yuridiçeskaya literatura,  
Moskova, s.190-194. 
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3.3. Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu  

 

3.3.1.  Genel Hükümler Bakımından 

 

Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu 25 Nisan 1997 tarihinde kabul 

edilmiştir.153 Bu kanunla, Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu arasında önemli bir 

fark olmadığını söyleyebiliriz. 

 

Bununla birlikte Özbekistan Ceza Kanunu’nun Genel Bölümünde bazı farklı 

hükümlere rastlamak mümkündür. Örneğin, Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ceza 

Kanunu’nun 17. maddesine göre, cezai sorumlulukta en aşağı yaş sınırı 13’dür.154 

Oysa Azerbaycan ve Rusya ceza kanunlarında cezai sorumlulukta en aşağı yaş sınırı 

14 olarak belirlenmiştir. 

 

Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda olduğu gibi  suçun tekrar işlenmesi hükmü bulunmaktadır. Özbekistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun da 15. maddesinde suç sınıflandırmasına yer verilmiş 

ve Azerbaycan Ceza Kanunu’nda olduğu gibi suçlar 4 kategori altında toplanmıştır. 

Fakat Azerbaycan Ceza Kanunu’ndaki gibi suç sınıflandırmasındaki kategoriler aynı 

isimle tanımlansa da ceza süreleri bakımından Özbekistan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda farklılık bulunmaktadır. Şöyle ki, Özbekistan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’na göre, büyük toplumsal tehlike arz etmeyen suçlar için hapis cezası 

öngörülmemektedir. Az ağır suçlar için beş yıla kadar, ağır suçlar için on yıla kadar 

ve özel ağır suçlar içinse on yıldan fazla hapis cezası söz konusudur.155  Sonuç olarak 

bu sınıflandırma, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ceza 

                                                 
153 Ugolovnıy Kodeks Uzbekistana, Devlet Neşriyatı, Taşkent, 2001, s.17. 
 
154 A.e., s.24.  
155  Zuleyxa Gulemova, Ugolovnoe pravo Uzbekistana, Vstop, Taşkent, 2001, s.34. 
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kanunlarındaki sınıflandırmadan cezaların süreleri bakımından ayrılmaktadır. 

Niteliksel açıdan söz konusu ülkelerde sınıflandırma aynı esaslara bağlıdır. 

 

Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da Rusya Federasyonu’nun Ceza 

Kanunu’nda olduğu gibi kusurun her iki türü ile işlenen suçlarda sorumluluk (madde 

27), sorumluluk doğurmayan zarar verme (madde 28) hükümleri ayrı bir maddede 

düzenlenmiştir. Ayrıca Özbekistan Ceza Kanunu’nda da maddi ve manevi baskı 

altında işlenen fiillerin sebep olduğu suçların bu baskı altında olan kişi açısından suç 

sayılmadığı öngörülmüştür.156 

  

Sovyet dönemi ceza kanunu ile kıyaslandığında Özbekistan Cumhuriyeti 

Ceza Kanunu’nda da ceza sisteminde önemli değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. 

Bu bağlamda yeni ceza kanunu ile bazı ceza türleri yürürlükten kaldırılmış ve  yeni 

ceza türleri yürürlüğe konmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya 

Federasyonu’nda olduğu gibi Özbekistan Cumhuriyeti’nde de sürgün, tehcir, 

görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, velilikten men etme, 

faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde 

eğitim ve çalışma alışkanlıklarını kazandırma ceza türleri yürürlükten 

kaldırılmıştır.157  

 

      Özbekistan bağımsızlık yıllarında bir takım diğer kökten yapınlanma ile 

beraber yargı-hukuk ve ceza sistemlerin liberelleştirilmesi aşamalı olarak yeniden 

oluşturulmaktadır. 

Ceza kanunu’nun liberelleştirilmesi, aşamalı olarak ölüm cezasını kaldırılarak, 

yerine müebbet ağır hapis cezası veya uzun süreli hapis cezası ön görülmektedir. 

 

     Ülkenin bağımsızlık yıllarında ölüm cezası verilecek suç oranları sınırlandığı 

gözetilmektedir. Bu ise çoğu demokratik devletlerin pratik deneyimlerine uygun 

olmaktadır. 1994 yılında ölüm cezası 33. maddede ön görüldüyse, günümüzde bu 
                                                 
156 A.e., s. 123. 
 
157 A.e., s.56. 
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ceza sadece iki çeşit (terörizm ve oluşan duruma göre kasten adam öldürmek) 

suçu işleyen kişilere uygulanmaktadır. Şunu da vurgulamak gerekir ki, bu tür ceza 

nihayi ceza sayılmakla beraber, onun yerine ceza maddelerinde belirtilen diğer 

alternetif ceza türleri de mevcuttur. 

 

Böylece, Özbekistan Ceza Kanunu’nda ölüm cezası uygulanacak suç oranı, 

genel toplam orana göre yüzde 1’i oluşturmaktadır. Yasaya göre kadın, 70 

yaşından büyük erkek ve 18 yaşını doldurmayan kişilere ölüm cezası verilemez. 

Bu bağlamda şunu vurgulamak gerekir ki, cinayi ceza olarak ölüm cezası son 

yıllarda uygulanmamaktadır. 

 

Özbekistan’ın ceza ve yargı alanındaki kısmen ölüm cezası uygulama gibi 

çağdaş politikası tümüyle dünya tezlerine uygun gelmekle beraber insani ve 

adaletin temel prensiplerini barındırmaktadır. Mahkeme tarafından sadece birçok 

insanının ölümüne neden olan ağır suçu işleyen kişilere ve özel durumlarda ölüm 

ceza uygulanmaktadır. Bununla beraber Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nda 

yer alan, Uluslararası Mevzuat Prensip ve Normaları ışığında, ayrıca Ceza 

Kanunu’nun ileriye dönük liberelleştirilmesi kapsamında nettedbirlerin 

uygulanması amacıyla 1 Ağustos 2005 tarihinde, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 

tümüyle ölüm cezasını kaldıran Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 

“Ölüm Cezası’nın Kaldırılması Hakkında” kararnamesi çıktı. Bu ise “Sivil ve 

Siyasi Haklar Hakkında” Uluslararası Pakta, ayrıca herkesin yaşama hakkını 

garanti eden Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 24. maddesi taleplerine 

uygundur.Ayrıca şundan özellikle söz etmek gerekir ki, Özbekistan’daki durum 

ölüm cezası verilen suçluların uzun yıllar cezasının infaz edilmesini ya da 

kaldırmasını beklemesi gibi bazı ülkelerde olan uygulamaya benzer şekilde 

değildir. 

 

       Günümüzde Özbekistan’da aşağıda belirtilen hususlara göre ölüm cezasının 

kaldırılması için bir takım tedbirler uygulanmaktadır: 
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1.  Ölüm cezasının kaldırılması ve onun yerine müebbet ağır hapis cezası veya 

uzun süreli hapis cezası verilmesi ile ilgili Özbekistan Ceza Kanunu’nda 

değişiklikler ve güncelleme yapılmaktadır.  

2. Ölüm cezasının kaldırılması ile ilgili ceza kanununun ileriye dönük 

liberelleştirilme gerekçelerinin insanlar tarafından doğru değerlendirilmesi 

amacıyla halk arasında geniş kapsamlı  anlatılma çalışmalarının yapılması 

sözkonusudur. Toplum düşüncelerini araştıran “Toplumsal Düşünce” merkezi 

tarafından her yıl düzenlenen sosyal ankete göre halkın yüzde 75’i ölüm 

cezasının kaldırılmasına red oyu vermiştir. 

3.  Ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis cezası veya uzun süreli hapis cezası 

verilecek suçluları barındıracak hapishanelerin inşaatı ve yapılandırılması, 

ayrıca bu yerlerde çalışacak personellerin hazırlanması ile ilgili bir takım 

teşkili ve hazırlık tebirlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. 

 

     Özbekistan Hükümeti’nin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın “İnsan Hakları” ile 

ilgili komitesiyle (sözü geçen komite tarafından cinayi işleri görülen Özbek 

vatandaşlarına ölüm cezası (Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın İnsan Hakları 

Komitesi’nin 92 kuralı) uygulanmasının kaldırılması hakkındaki ricasına göre ) 

verimli işbirliği yaptığını vurgulayabiliriz. 

 

         Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda olduğu gibi Özbekistan Ceza 

Kanunu’nda da en yüksek hapis cezası süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre bu süre 15 yıldır.158  

 

3.3.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünden farklı olarak “kişiliğe karşı işlenen 

suçlar” başlığı ile başlamaktadır. Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 

                                                 
158 Semenderov, a.e., s.26.. 
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“kişiliğe karşı işlenen suçlar” başlığının diğer ülke ceza kanunlarının aynı 

başlığından temel farkı, yaşam hakkı ve insan sağlığına karşı işlenen suçları ayrı alt 

başlıklar altında düzenlemesidir. Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda yaşam 

hakkı aleyhine işlenen suçlar sınıflandırmasında kasıtlı olarak öldürme, ihmal 

sebebiyle adam öldürme gibi suçlar yer alırken insan sağlığına karşı işlenen suçlar 

sınıflandırmasında ise insan sağlığına ağır zarar verme, insan sağlığına hafif zarar 

verme suçları yer almaktadır. Bunlara paralel olarak Özbekistan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda yaşam ve sağlığa karşı işlenen suçlar alt başlıklı bir suç sınıflandırması 

da söz konusudur. Bu sınıflandırmadaki suçlara örnek olarak yasadışı kürtaj, hastaya 

gerekli tıbbi yardımın gösterilmemesi, hastaları sağlıksız koşullara terk etme suçları 

gösterilebilir.159 

 

Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü’nde yer alan bir 

diğer suç sınıflandırması, barış ve insanlık aleyhine işlenen suçlardır. Burada diğer 

ülke ceza kanunlarından farklı olan ilginç bir düzenleme söz konusudur. Şöyle ki, bu 

suç sınıflandırmasında “Özbekistan Cumhuriyeti aleyhine işlenen suçlar”a da yer 

verilmiştir ki, vatana ihanet ve casusluk gibi suçlar da bu alt başlıkta düzenlenmiştir. 

Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünde yer alan diğer suç 

sınıflandırmaları ise şunlardır: ekonomik faaliyetlere karşı suçlar, toplumsal güvenlik 

ve toplumsal asayiş aleyhine işlenen suçlar, devlet aleyhine işlenen suçlar, askeri 

hizmet aleyhine işlenen suçlar.160  

 

                                                 
159 Ekyubova, a.e., s.33.  
160 A.e., s.52. 
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3.4. Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu      

 

3.4.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

     Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu 16 Temmuz 1997 tarihinde kabul 

edilmiştir ve kanunun Genel Bölümü 7 başlıktan oluşmaktadır.161 Genel Bölümde, 

ceza kanununun görevleri, cezai sorumluluğun esasları, ceza kanununun mekana, 

zamana ve kişilere göre yürürlüğü ile ilgili hükümler yer almaktadır. Bu bölümde, 

diğer ülkelerin ceza kanunlarının aynı bölümünde yer alan “ceza kanununun ilkeleri” 

ile ilgili hükümler yer almamaktadır. 

 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde cezai 

sorumluluğun esasları ele alınmıştır.162 Burada kanunda öngörülen fiilin veya suçun 

işlenmesinin cezai sorumluluğun esası olduğu vurgulanmakta ve ayrıca şöyle 

belirtilmektedir: “hiç kimse bir fiilinden dolayı tekrar cezalandırılamaz”. Belirtelim 

ki, bu hüküm Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nda yer almakla beraber163 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda tekrar edilmemiştir. Bundan başka, 

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’na dahil edilmeyen “ceza kanununun geriye yürümesi” hükmü de yer 

almaktadır. Bu farkları dikkate almazsak Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ile 

diğer ülke ceza kanunları arasında benzerlik söz konudur. 

                                                 
161 Ugolovnıy Kodeks Respubliki Kazakstan, Literatura, Almatı, 2000, s.9. 
162 A.e., s.16.  
163 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasi , Azerneşir, Bakü, 2005. s.46. 
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Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 15. maddesinde de Sovyet dönemi 

ceza kanunlarından farklı olarak suç sınıflandırılması ele alınmış ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda olduğu gibi suçlar dört kategori altında 

sınıflandırılmıştır: i) iki yıla kadar hapis cezası öngörülen büyük toplumsal tehlike 

arz etmeyen suçlar, ii) beş yıla kadar hapis cezası öngörülen orta ağır suçlar, iii) on 

iki yıla kadar hapis cezası öngören ağır suçlar, iv) on iki yıldan fazla hapis cezası 

öngören özel ağır suçlar164. Belirtelim ki, bu sınıflandırmanın Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda yapılan sınıflandırmadan temel farkı, ceza süreleri ve 

isimlendirme ile ilgilidir. Niteliği bakımından suç sınıflandırmaları her iki ülkenin 

ceza kanunlarında benzer özelliğe sahiptir. 

 

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre cezai sorumlulukta yaş sınırı 

16’tır165. 

 Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda Azerbaycan, Rusya ve diğer ülke 

ceza kanunlarında yer almayan bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan biri 

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34. maddesinde ele alınmaktadır. Bu 

maddeye göre, suçun araştırılması, güvenlik önlemlerinin alınması ve diğer haller 

sırasında suçun önlenmesi amacıyla ceza kanununda suç sayılan bir fiilin işlenmesi, 

önlenmesi düşünülen suçtan daha ağır sonuç ortaya çıkarmıyorsa suç 

sayılmamaktadır. 

  

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da kusurun her iki türü ile işlenen 

suçlarda sorumluluk, sorumluluk doğurmayan zarar verme hükümleri bulunmaktadır. 

Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda maddi ve manevi baskı altında 

işlenen fiillerin sebep olduğu suçların bu baskı altında olan kişi açısından suç 

sayılmaması hükmü de yer almaktadır.166 

Kazakistan Cumhuriyeti ceza sisteminde de daha önce Sovyet döneminde yer 

almayan önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni ceza kanununa göre ceza sisteminden 

                                                 
164 Ugolovnıy Kodeks, a.e., s. 18. 
165 A.e., s.19. 
166 A.e., s.31. 
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şu ceza türleri kaldırılmıştır: sürgün, tehcir, görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu 

hizmetinde çalıştırma, velilikten men etme, faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir 

yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde eğitim ve çalışma alışkanlıklarını 

kazandırma. Toplumsal hizmetlerde bulunma ceza sitemine ilave edilen ceza türüdür. 

Azerbaycan ve Rusya’dan farklı olarak Kazakistan’da yeni ceza kanunuyla ömür 

boyu hapis ceza türü benimsenmemiştir. Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na 

göre ömür boyu hapis cezası gerektiren suçlar idam cezası ile 

cezalandırılmaktadır.167 

 

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre hapis cezası süresi altı aydan 

on beş ile kadar tayin edilebilir. Bununla birlikte ceza kanununa göre gerekli 

görüldüğü durumlarda bir aydan altı aya kadar bir süreyi kapsayan gözaltında tutma 

cezası da uygulanabilmektedir.    

 

3.4.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü ile Azerbaycan ve 

diğer Sovyet sonrası ülkelerin ceza kanunları özel bölümleri arasında önemli farklar 

bulunmamakla beraber bazı farklı noktalar göze çarpmaktadır. Kazakistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü’nde şu suçlara yer verilmektedir: 

kişiliğe karşı işlenen suçlar, reşit olmayanlara ve aile içi ilişkilere karşı işlenen 

suçlar, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar, anayasal yapıya ve devlet güvenliğine 

karşı işlenen suçlar, mülkiyet haklarına karşı işlenen suçlar, ekonomik girişimcilik 

hakkına karşı işlenen suçlar, toplumsal güvenlik ve düzene karşı işlenen suçlar, 

toplumsal sağlık ve ahlaka karşı işlenen suçlar, çevre güvenliğine karşı işlenen 

suçlar, trafik kurallarını ihlal eden suçlar, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili 

suçlar, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen suçlar ve askerlik hizmeti ile ilgili 

suçlar.168 

 

                                                 
167 A.e., s.41. 
168 A.e., s.23. 
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Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda elektronik bilgi dolaşımı ile ilgili 

ayrı bir başlık söz konusu değildir. Bu türden suçlar, ekonomik girişimciliğe ve 

ekonomik güvenliğe karşı işlenen suçlar başlığında yer almaktadır. Ceza 

Kanunu’nun 227. maddesinde, elektronik bilgi dolaşımına yasa dışı ulaşmak, bu bilgi 

veri tabanlarının kullanılmaz hale gelmesini sağlayan işlemlerde bulunmak suçları 

tarif edilmektedir. Burada elektronik bilgi dolaşımı ile ilgili suçlara ilişkin 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda yer almayan bir hükme değinmek 

gerekmektedir. 227/1. maddede taşınabilir telefon cihazlarında tanımlayıcı kodların 

değiştirilmesine karşı işlenen suçlar ele alınmaktadır.169  

  

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda yer almayan fakat Kazakistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda ayrı bir başlık altında düzenlenen bir diğer suç grubu, 

ticari ve diğer girişimlerde hizmet esaslarına karşı işlenen suçlardır. Burada yer alan 

suçlardan bazıları şunlardır:  

• görevi kötüyü kullanma (madde 228), 

• serbest mali müşavirlerin ve noterlerin görevi kötüye kullanması 

(madde 229), 

• özel güvenlik ve dedektiflik hizmeti görevlililerinin görevi kötüye 

kullanması (madde 230), 

• görevin gerekliliklerini yapmama (madde 232).170 

 

 

                                                 
169 Ugolovnıy Kodeks Respubliki Kazakstan, Almatı, 2006, s. 67. 
 
170 A.e., s.70. 
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3.5. Moldova Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu 

 

3.5.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Moldova Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu 18 Nisan 2002 tarihinde kabul 

edilmiş ve 13 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.171 Moldova Cumhuriyeti’nin 

Ceza Kanunu, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin ve şimdiki Bağımsız 

Devletler Topluluğu üye ülkelerin ceza kanunlarından çok ciddi bir şekilde 

ayrılmaktadır.  

 

Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü’nün birinci başlığı, 

“Ceza Kanunu ve onun uygulanmasının ilkeleri” ismini taşımaktadır. Söz konu 

ilkelerden bir çok diğer ülkelerin ceza hukuk sisteminde farklı isimlendirmelerle yer 

almaktadır. Bu bağlamda verilebilecek ilke örneklerinden biri ceza kanununun 

uygulanmasında “demokrasi  sisteminin esas alınması” hükmüdür. Bir diğer hüküm, 

“suç ve cezaların şahsiliği” ile ilgilidir. Belirtelim ki, Moldova Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda  kanununun uygulanmasında “demokrasi düşünce sisteminin esas 

alınması” hükmü diğer ülke ceza kanunlarında “eşitlik” ilkesi şeklinde 

düzenlenmektedir. Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda düzenlenen önemli 

hükümlerden biri “suçun işlendiği zaman” kavramıdır. Kanunun 9. maddesine göre 

suçun işlendiği zaman, suçlunun eylemde bulunduğu zamandır ve suçun sonuçlarının 

kendisini gösterdiği zaman esas alınmamaktadır.172 

 

                                                 
171 Ugolovnıy Kodeks Moldavii,  Moskova, Noel, 2002.10 
172 A.e. s.18. 
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Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 16. maddesinde suç sınıflandırması 

yapılmaktadır. Diğer sovyet sonrası Bağımsız Devletler Topluluğu üye 

devletlerinden farklı olarak burada suçlar beş kategoride sınıflandırılmıştır: i) iki yıla 

kadar hapis cezası öngörülen az ağır suçlar, ii) iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

öngörülen orta ağır suçlar, iii) beş yıldan on beş yıla kadar hapis cezası öngören ağır 

suçlar, iv) on beş yıldan fazla hapis öngören özel ağır suçlar, v) ömürlük hapis cezası 

öngören fevkalade ağır suçlar.173  

 

Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun kendini has özelliği, suçlu 

tanımında da kendini göstermiştir. Burada suçlunun hem gerçek hem tüzel kişi 

olabileceği kabul edilmiştir.  

 

Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nu farklı kılan bir diğer önemli başlık, 

“cezai sorumluluk”tur. Belirtelim ki, diğer ülke ceza kanunlarında cezai sorumluluk 

ayrı bir başlık altında düzenlenmemiştir. “Ceza sorumluluk” başlığında ele alınan 

kavramlardan biri “suçun terkibi”dir. İlgili 52. maddeye göre, suçun terkibi, fiilin suç 

olarak kabul edilmesinde kanun ile belirlenmiş objektif ve sübjektif unsurların 

toplamıdır.  

 

Suçun terkibi unsurları, dört gruba bölünmüştür: 

• Suçlu – suçu işleyen kişi 

• Suçun sübjektif özelliği -  suçlunun fiilinin altyapısını oluşturan, suçun 

işlenmesine sebep olan durum 

• Suç objesi – suçtan zarar gören kişi veya unsur 

• Suçun objektif özelliği – suçlunun eylem veya eylemsizliği, ortaya çıkan 

zararlı durumlar, suçun işlenme yeri, suç aracı vs. 

 

Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre gerçek kişiler için öngörülen en 

ağır hapis cezası 25 yıldır. Kanuna göre tüzel kişiler için ise aşağıdaki cezalar söz 

konusu olmaktadır: 

                                                 
173 A.e., s.43. 
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• Para cezası – nominal değerin 10.000 misli 

• Belirli faaliyetlerde bulunma hakkından men etme 

• Tüzel kişiliğe son verilmesi. 

 

3.5.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu ile önceki ceza kanununun özel 

bölümünde yer alan hükümlerden bir çoğunda değişiklikler ve ilavelere gidilmiştir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü gibi burada da bölüm, 

barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar başlığı ile başlamaktadır. Bölümün devamında 

ise kişiliğe karşı işlenen suçlar, kişinin özgürlüğü, şeref ve onuruna karşı işlenen 

suçlar, cinsiyet ayrımcılığına karşı suçlar ve diğerleri yer almaktadır.174 

 

Moldova Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda mülkiyet hakkına karşı işlenen 

suçlarla ekonomik suçlar aynı başlık altında düzenlenmiştir. Moldova Cumhuriyeti 

Ceza Kanunu’nda ticari ve diğer faaliyetlere karşı işlenen suçlar ve bir sıra diğer suç 

başlıklarının isimlendirilmesindeki farklılıkları dikkate almazsak diğer bütün normlar 

Azerbaycan ve diğer ülkelerin ceza kanunlarındaki düzenlemelerle benzerlik 

taşımaktadır, denilebilir.  

 

3.6. Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu  

 

3.6.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu, 21 Mayıs 1998 tarihinde kabul 

edilmiştir. Kanununun Genel Bölümü, altı başlık ve on beş alt başlıktan 

oluşmaktadır. İlk önce binici başlıkta yer alan hükümlerin özelliğine değinelim. Bu 

başlıkta, Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun görevleri, cezai sorumluluğun 
                                                 
174 A.e., s.67. 
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esasları, kanunun mekana, zamana ve kişilere göre yürürlülük durumu ile ilgili 

hükümler yer almaktadır. Başlıkta yer alan ilkelerden biri, cezai sorumluluğun 

vacipliğidir. Bu ilke kanunun 6. maddesinde şöyle açıklanmaktadır: “kanunlara göre 

suç olarak tanınmış bir fiili işleyen her kes, yine kanunlarda tanınmış ilgili cezalara 

tabidir”.175 Beccaria, bu hükmü, cezaların ağırlaştırılması yerine işlenen suçları 

cezasız bırakmamak ve böylece de suçların önlenmesini mümkün kılma şeklinde 

yorumlamaktadır. Diğer ülke ceza kanunlarında bu tarzda bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 18. maddesinde suç 

sınıflandırılmasına yer verilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza kanunu’nda 

olduğu gibi burada da suçlar dört kategori olarak sınıflandırılmıştır: i) iki yıla kadar 

hapis cezası öngörülen az ağır suçlar, ii) beş yıla kadar hapis cezası öngörülen orta 

ağır suçlar, iii) on yıla kadar hapis cezası öngören ağır suçlar, iv) on iki yıla hapis 

cezası öngören özel ağır suçlar.176 Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda 

yapılan sınıflandırmadan farklı olarak burada bazı suç grupları için farklı hapis cezası 

süreleri öngörülmesi ve suç sınıflandırmalarının farklı isimlendirilmesidir. 

 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu da “suçun tekrar işlenmesi” 

isimlendirilmesi ile ilgili madde bulunmaktadır. Suçun tekrar işlenmesi kavramı 

yukarıda ele alınmıştı. Bu isimdeki madde Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda da yer almaya devam etmektedir ki bu da olumsuz bir durum olarak 

değerlendirilebilir.  

 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre, cezai sorumluluk yaşı 

16’dır.177 Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda diğer ülkelerin ceza 

kanunlarında da yer alan bir çok kavram ve hüküm bulunmaktadır. Bunlara örnek 

olarak ehliyetsizlik, sınırlı ehliyetsizlik, suçun kasıtlı olarak veya ihmalsizlik 

yüzünden işlenmesi hükümleri verilebilir.  

                                                 
175 Ugolovnıy Kodeks Tadjikstana, Nas, 2005, s. 11. 
176 A.e., s. 28. 
177 A.e., s.30. 
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Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre, maddi ve manevi baskı altında 

işlenen fiillerin sebep olduğu suçlar, bu baskı altında olan kişi açısından suç 

sayılmamaktadır. Diğer ülke ceza kanunlarında olduğu gibi suç ortakları ve 

iştikakçıların hem ilgili suça hem de ortak suçu aşan fiillere göre ferdi sorumluluk 

durumu Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda söz konusudur. 

  

 Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ile ceza sisteminde daha önce yer 

almayan ceza türleri getirilmiştir. Şöyle ki sürgün, tehcir, görevden uzaklaştırma, 

zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, velilikten men etme, faydalı bir işle uğraşmayıp 

‘serseri’ bir yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde eğitim ve çalışma 

alışkanlıklarını kazandırma gibi ceza türleri ceza sisteminden kaldırılmış ve 

toplumsal hizmetlerde bulunma gibi ceza türleri de ceza sistemine ilave edilmiştir. 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda ömür boyu hapis cezası yer almamaktadır 

ama idam cezası hale de korunmaktadır.178 

 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda hapis cezası süresi altı aydan yirmi 

yıla kadardır. Bununla birlikte kanununa göre bir aydan altı aya kadar farklı bir hapis 

cezası da söz konusudur. 

 

3.6.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü ile Azerbaycan ve 

diğer Sovyet sonrası ülkelerin ceza kanunları özel bölümleri arasında önemli farklar 

bulunmamakla beraber bazı farklı noktalar göze çarpmaktadır. Şöyle ki Tacikistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünde şu  suçlara yer verilmektedir: 

kişiliğe karşı işlenen suçlar, reşit olmayanlara ve aile içi ilişkilere karşı işlenen 

suçlar, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar, anayasal yapıya ve devlet güvenliğine 

karşı işlenen suçlar, mülkiyet haklarına karşı işlenen suçlar, ekonomik girişimcilik 

                                                 
178 Eldar  Blagov,  Komentariya Ugolovnoe Pravo Tacikistan, s.47. 
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hakkına karşı işlenen suçlar, toplumsal güvenlik ve düzene karşı işlenen suçlar, 

toplumsal sağlık ve ahlaka karşı işlenen suçlar, çevre güvenliğine karşı işlenen 

suçlar, trafik kurallarını ihlal eden suçlar, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili 

suçlar, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen suçlar ve askerlik hizmeti ile ilgili 

suçlar.179 

 

 Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü, özellikle 

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü’nden sadece suç 

başlıklarının yerine göre farklılık göstermektedir. Tacikistan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nun Özel Bölümü, kişiliğe karşı işlenen suçlar başlığı ile başlamakta ve 

barış ve insanlığa karşı suçlar başlığı ile bitmektedir180. Azerbaycan Cumhuriyeti 

Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü ise barış ve insanlığa karşı suçlar başlığı ile 

başlamakta ve askerlik hizmetine karşı işlenen suçlar başlığı ile bitmektedir. 

Zannımızca bu iki ceza kanunu karşılaştırmasında önemli bir fark sayılmaz. Önemli 

sayılabilecek fark ceza süreleri ile ilgilidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda suçu ağırlaştırıcı hallerle işlemede ömürlük hapis cezası öngörülürken 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda ise idam cezası öngörülmüştür. Tacikistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’ndaki diğer hükümler Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’ndaki hükümlerle benzer niteliktedir. 

 

3.7. Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu 

 

3.7.1. Genel Hükümler Bakımından 

   

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu, 15 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.181 Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ile diğer Sovyet sonrası Bağımsız 

                                                 
179 A.e., s.58. 
180 Ugolovnıy Kodeks , a.e., s.23. 
181 Ugolovnıy Kodeks Gruzii, Hukuk, Tiflis, 2006, s.23. 
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Devletler Topluluğu ülkelerinin ceza kanunları arasında benzer hükümler 

çoğunluktadır.  

 

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü’nde Sovyet dönemi 

ceza kanununun genel bölümünde olmayan birçok yeni hükme rastlamak 

mümkündür. Genel Bölümde, kanunun ilkeleri ve görevleri belirlenmiş ve çağdaş 

ilkeler doğrultusunda kanunun demokratik toplum düzeninin sağlanması için gerekli 

araç olmasına çalışılmıştır.  

  

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu, ekstradisiya, yani suçluların iadesi 

ilkesini benimsemiştir.182 Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda kanunun geriye 

yürümesi isimli ayrı bir madde vardır ki böyle bir düzenlemeye Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda rastlanmamaktadır. Bu farklar dikkate alınmaz ise 

diğer hükümler tamamen aynı niteliğe sahiptir. 

 

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da suç kavramı yeniden ele alınmış 

ve suçun temel dört unsuru şöyle belirlenmiştir: hukuka aykırılık, toplumsal tehlike, 

yaptırıma tabi kılınma ve suçta kasıt unsuru. 

 

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da suçlar dört kategori başlığında 

sınıflandırılmıştır: i) iki yıla kadar hapis cezası öngörülen büyük toplumsal tehlike 

arz etmeyen suçlar, ii) yedi yıla kadar hapis cezası öngörülen az ağır suçlar, iii) on 

yıla kadar hapis cezası öngören ağır suçlar, iv) on yıldan daha fazla hapis cezası 

öngören özel ağır suçlar.183 Bu durum, Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da 

suç sınıflandırılmasının diğer sovyet sonrası Bağımsız Devletler Topluluğu 

ülkelerinin ceza kanunlarındaki gibi düzenlendiğini göstermektedir. 

 

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da Rusya Federasyonu Ceza 

Kanunu’nda olduğu gibi Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da maddi ve 

                                                 
182 A.e., s.30. 
183 A.e., .s.43. 
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manevi baskı altında işlenen fiillerin sebep olduğu suçların bu baskı altında olan kişi 

açısından suç sayılmaması hükmü yer almaktadır. 

 

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ceza sisteminde de değişikliğe gitmiştir. 

Ceza hukuku sisteminden çıkarılan ceza türleri şunlardır: sürgün, tehcir, görevden 

uzaklaştırma, zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, velilikten men etme, faydalı bir 

işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde eğitim ve 

çalışma alışkanlıklarını kazandırma. Diğer taraftan yeni kanun, Gürcistan SSC Ceza 

Kanunu’nda öngörülmeyen yeni ceza türlerini ceza hukuku sistemine getirmiştir. 

Yeni Ceza Kanunu’na göre ceza türleri şunlardır: trafikten men etme, toplumsal 

hizmetlerde bulunma ve ömür boyu hapis.184 Gürcistan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda da idam cezası kaldırılmış ve böylece Avrupa Konseyi talepleri ceza 

sistemine de yansımıştır.  

 

3.7.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünden farklı olarak kişiliğe karşı işlenen 

suçlara başlığı ile başlamaktadır. Bu başlığı aşağıdakiler takip etmektedir: reşit 

olmayanlara ve aile içi ilişkilere karşı işlenen suçlar, barış ve insanlığa karşı işlenen 

suçlar, anayasal yapıya ve devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, mülkiyet haklarına 

karşı işlenen suçlar, ekonomik girişimcilik hakkına karşı işlenen suçlar, toplumsal 

güvenlik ve düzene karşı işlenen suçlar, toplumsal sağlık ve ahlaka karşı işlenen 

suçlar, çevre güvenliğine karşı işlenen suçlar, trafik kurallarını ihlal eden suçlar, 

dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili suçlar, kamu hizmetinin yürütülmesini 

engelleyen suçlar ve askerlik hizmeti ile ilgili suçlar. 

 

 Gürcistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun ayırt edici özelliklerinden biri 

kanunda ifade hürriyetinin engellenmesi (madde 153), gazetecilerin mesleki 

                                                 
184A.e., s. 22. 
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faaliyetlerinin yürütülmesinin hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi (madde 154), 

televizyon ve radyo yayın istasyonlarının ve buna benzer stratejik öneme haiz 

kurumların zorla ele geçirilmesi (madde 222), şiddeti savunan eserlerin hazırlanması 

ve dağıtılması (madde 156) eylemelerinin suç olarak tanımlanmasıdır.185 

 

 3. 8. Ermenistan Cumhuriyeti’nin Ceza Kanunu 

 

  3.8.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu, 18 Nisan 2003 tarihinde kabul 

edilmiştir.186 Bu kanunun hazırlanmasında Rusya Federasyonu Ceza Kanunu temel 

kaynak ve yol gösterici olarak kullanılmıştır. 

 

Sovyet dönemi ile kıyasta Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda birçok 

yeni hükme rastlamak mümkündür. Bu yeni hükümlerden biri ceza kanununun 

görevleridir. Kanunun 1. maddesine göre, Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu, 

Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası’na ve genel hukuk normlarına esaslanmaktadır. 

Kanununun 2. maddesine göre ise Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 

görevleri, insan ve vatandaş hak ve hürriyetlerini, hukuki kişilerin mülkiyetini, çevre 

güvenliğini, toplumsal düzeni ve toplumsal güvenliği, anayasal yapıyı ve barış ve 

insanlığın güvenliğini korumaktır.187 

 

    Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda, kanunun kanunilik, kanun 

önünde eşitlik, suçla orantılı ceza, adalet ve hümanizm ilkelerini esas aldığı 

bildirilmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu, ayrıca, kanunun zamana ve 

mekana göre yürürlüğü ve suçluların iadesi ile bağlı hükümleri de düzenlemiştir. 

 

                                                 
185 A.e., s. 66. 
186 Ugolovnıy kodeks Respubliki Armeniya, İnfra, Erevan, 2005, s. 3. 
187 A.e., s. 7. 
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           Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda suç şöyle tanımlanmaktadır: 

kanunda cezai yaptırıma tabi kıllınmış kasıtlı olarak işlenen toplumsal tehlikeli 

eylem veya eylemsizlik. 

 

Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu da suçları dört kategori başlığında 

sınıflandırmaktadır: i) iki yıla kadar hapis cezası öngörülen büyük toplumsal tehlike 

arz etmeyen suçlar, ii) beş yıla kadar hapis cezası öngörülen az ağır suçlar, iii) on 

yıla kadar hapis cezası öngören ağır suçlar, iv) on yıldan daha fazla hapis cezası 

öngören özel ağır suçlar.188 Burada bir hususa dikkat çekmek gerekir. Suç 

sınıflandırılmasında kabul edilen bu esaslar, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu temel 

alınarak bütün sovyet sonrası Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde 

yaygınlaşmıştır. Bizce suçlar, ceza süreleri bağlamında değil ortaya çıkardıkları 

zararlar bağlamında sınıflandırılmalıdır. Bu sebeple de suçların ceza süreleri 

doğurdukları zarara göre belirlenmelidir. 

 

Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da Rusya Federasyonu Ceza 

Kanunu’nda olduğu gibi Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da maddi ve 

manevi baskı altında işlenen fiillerin sebep olduğu suçların bu baskı altında olan kişi 

açısından suç sayılmaması hükmü yer almaktadır. 

 

Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ceza sistemini de Rusya Federasyonu 

Ceza Kanunu’nun benimsediği modele uygun düzenlemiştir. Ermenistan SSC Ceza 

Kanunu’nda öngörülmeyen yeni ceza türleri ceza hukuku sistemine getirmiştir. 

Bunlara örnek olarak toplumsal hizmetlerde bulunma, ömür boyu hapis cezalarını 

verebiliriz. Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da idam cezası kaldırılmıştır. 

Kanunla 2003’ten önce idam cezasının söz konusu olduğu durumlar için ömür boyu 

hapis cezası öngörülmüştür.189  

 

                                                 
188 A.e., s.20. 
189 Ugolovnıy kodeks Respubliki Armeniya, Ayastan, Erevan, 2001,s.59, 
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3.8.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu Özel Bölümü’nde aks ettirilen suçlar, 

aşağı yukarı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü’nde yer alanlarla 

aynıdır. Kanunda yer alan suç başlıkları şunlardır: kişiliğe karşı işlenen suçlar, reşit 

olmayanlara ve aile içi ilişkilere karşı işlenen suçlar, insan ve vatandaşın anayasal 

hak ve özgürlüğüne karşı işlenen suçlar, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar, 

anayasal yapıya ve devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, mülkiyet haklarına karşı 

işlenen suçlar, ekonomik girişimcilik hakkına karşı işlenen suçlar, toplumsal 

güvenlik ve düzene karşı işlenen suçlar, toplumsal sağlık ve ahlaka karşı işlenen 

suçlar, çevre güvenliğine karşı işlenen suçlar, trafik kurallarını ihlal eden suçlar, 

dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili suçlar, kamu hizmetinin yürütülmesini 

engelleyen suçlar ve askerlik hizmeti ile ilgili suçlar.190 Sovyet dönemi ceza 

kanununda yer almayan suç başlıklarına örnek olarak ekonomik girişimcilik hakkına 

karşı işlenen suçları, çevre güvenliğine karşı işlenen suçları vs. göstermek 

mümkündür.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 A.e., s. 35. 
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3.9. Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu 

 

 3.9.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu, 1 Eylül 2001’de yürürlüğe girmiştir. 

Sovyet dönemi ceza kanunu ile mukayese edildiğinde yeni kanunun daha çağdaş ve 

demokratik olduğu söylenebilir.191  

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu Genel Bölümü 15 başlıktan 

oluşmaktadır. Diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ceza kanunlarından farklı 

olarak Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu daha somut ve anlaşılır bir nitelik 

taşımaktadır. Kanunda, cezai sorumluluğun ve genel olarak ceza kanununun ilkeleri 

yer almamaktadır. Bir çok hüküm, Sovyet dönemi ceza kanununun hükümleri ile 

benzerlik taşımaktadır. Yeni ceza kanununu açısından dikkat çeken temel değişiklik, 

bazı ilave ve düzelişlerle ceza hukukunun reformudur.192 

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu Genel Bölümü’nün birinci başlığı genel 

hükümleri düzenlemiştir. Burada, ceza kanununun görevlerine ve cezai 

sorumluluğun niteliğine yer verilmiştir. 

 

                                                 
191Boris Gilecenko, Perevod s ukrain, Ugolovnıy Kodeks Ukrainı, Zvezda, Kiev, 2006. s.5. 
192 Yuri Bajanov, Ugolovnoe pravo Ukraini, Obşaya çastı, Uçebnik dlya studentov yurid. Buzov i 
fakultet, Kosmos, Kiev, 2005, s.31. 
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İkinci başlıkta ise ceza kanununun zaman ve mekan açısından yürürlük 

durumu ve suçluların iadesi ilkeleri düzenlenmiştir. Bu başlık altında yer alan 9. 

madde ile diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ceza kanunlarında söz konusu 

olmayan bir hüküm işlenmektedir. Buna göre, yurt dışında suç işlemiş ve hakkında 

cezai karar alınmış Ukrayna vatandaşı Ukrayna’da da mahkum olmuş sayılmaktadır. 

Tekrar belirtelim ki, böyle bir hükme diğer ülke ceza kanunlarında 

rastlanmamaktadır.193 

    

  

Ukrayna Ceza Kanunu’nun suç hakkında olan bölümünde suç kavramı, suç 

sınıflandırılması ve diğer meseleler düzenlenmiştir. 

 

 Suçun tekrar işlenmesi kurumu Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanununda da 

yer almaktadır. 

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 22. maddesine göre, ceza 

sorumlulukta en aşağı yaş sınırı 16’dır. Bununla birlikte bazı ağır suçlar bakımından 

cezai sorumlulukta aşağı yaş sınırı 14’e kadar inebilmektedir.194 

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu, Sovyet dönemi ceza kanununda yer 

almayan geçici olarak psikolojik ve akli dengesizlik kurumuna da yer vermiştir. 

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda ceza sistemi ile ilgili önemli 

değişiklikler de söz konusudur. Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 51. maddesi 

ile bazı ceza türleri ceza sisteminden çıkartılırken bazı ceza türleri de ceza sistemine 

ilave edilmiştir. Bu bağlamda sürgün, tehcir, görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu 

hizmetinde çalıştırma, velilikten men etme, faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir 

yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde eğitim ve çalışma alışkanlıklarını 

kazandırma gibi ceza türleri ceza sisteminden kaldırılmış ve trafikten men etme, 

                                                 
 
194 Gilecenko, a.e., s.32. 
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hapis, toplumsal hizmetlerde bulunma gibi ceza türleri de ceza sistemine ilave 

edilmiştir. Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu, ölüm cezasını kaldırmıştır.195 

 

3.9.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünde bazı değişiklikler 

ve ilaveler söz konusudur. Özel bölümdeki en önemli yeniliklerden biri, kanunda 

barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar başlığının yer almasıdır. Bu başlıkta, barış ve 

insanlığa karşı işlenen suçlarla birlikte savaş suçları da ele alınmıştır. Başka bir 

devletin topraklarını işgal, bu işgali planlama, soykırım, kölelik, ırk ayrımcılığı ve bu 

bağlamda uluslararası suç sayılan eylemler bu başlıkta düzenlenmiştir. Belirtelim ki 

söz konusu suçlar için ceza kanunu ömür boyu hapis cezası öngörmüştür.  

 

Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu’ndaki yeni başlıklardan bir diğeri 

ekonomik alanla ilgili suçlardır. Burada özellikle ekonomik faaliyete karşı işlenen 

suçlar dikkat çekicidir. Liberal ekonomik sistemin benimsenmesine uygun olarak 

bazı hükümler yeni sistemin uygulanabilirliğini sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda 

ekonomik girişimcilikte bulunmaya engel olma, toprakla ilgili olarak yasa dışı 

sözleşmelerin yapılmasına çalışma, yasadışı mülk edinme, yasa dışı yollarla elde 

edinilen malları bilerek alma ve satma, yasadışı yollarla kredi alma veya krediyi 

teyinatı doğrultusunda kullanmama, kredi borçlarını ödemekten kasıtlı olarak imtina 

etme, haksız rekabette bulunma vs. suçlara işaret edilebilir. 

 

Sovyet dönemi ceza kanununda yer almayan fakat yeni ceza kanunuyla 

düzenlenmiş bir diğer suç başlığı çevre suçlarıdır. Bu başlıkta tanımlanan suçlarla 

çevrenin kirlenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Temiz su kaynaklarının, havanın, 

deniz yaşamının, toprağın vs. kirlenmesi ile ilgili suçlar bu bağlamda sıralanabilecek 

suçlardır. 

 

                                                 
195 A.e., s. 41-49. 



 92

Belirtelim ki Ukrayna Cumhuriyeti Ceza Kanunu olumlu değişikliklerle 

beraber eski dönemden kalma bazı olumsuz hükümleri de içermektedir. Bizce özel 

bölümde suç başlıkları sıralamasında kişiliğe karşı işlenen suçların değil Ukrayna’nın 

devlet güvenliğine karşı işlenen suçların birinci sıraya alınması bu olumsuzluklardan 

biridir. Nitekim çağdaş devletler için birinci dereceli öncelik insan hak ve 

hürriyetlerdir ve bu bağlamda ceza kanununun önceliği de kişiliğe karşı işlenen 

suçların önlenmesidir.    

 

 

3.10. Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu 

 

3.10.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu 2001’de kabul edilmiştir. Beyaz 

Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu, genel olarak Rusya Federasyonu Ceza Kanunu ile 

benzerlik göstermektedir.196 

 

Sovyet dönemi ceza kanununu ile kıyasta Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nun Genel Bölümü’nde önemli değişiklikler söz konusudur. Beyaz Rusya 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu, bu bağlamda, sosyalist devleti, sosyalist mülkiyeti ve 

sovyet toplum yapısını değil, demokratik cumhuriyeti, insan ve vatandaş hak ve 

özgürlüklerini, özel mülkiyet de dahil her çeşit mülkiyeti, çevreyi, toplumsal düzeni 

ve güvenliği, anayasal yapıyı, barışı korumayı vazife edinmiştir. 

 

Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda genel hukuk kuralları temel 

rehber olarak kabul edilmiştir. 

 

Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda, kanunun zamana ve mekana 

göre yürürlüğü ve suçluların iadesi ile ilgili hükümler de düzenlenmiştir. 
                                                 
196 Ugolovnıy Kodeks Belorussii, Lido,  Minsk, 2001, s.11. 
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   Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda, suç kavramı ve unsurları 

ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve suç sınıflandırılması yapılmıştır. Beyaz Rusya 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu da suçları dört kategoride sınıflandırmış ve ceza süreleri 

sınıflandırma açısından temel alınmıştır. Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na 

göre suç sınıflandırması şöyledir: i) iki yıla kadar hapis cezası öngörülen büyük 

toplumsal tehlike arz etmeyen suçlar, ii) beş yıla kadar hapis cezası öngörülen az ağır 

suçlar, iii) on yıla kadar hapis cezası öngören ağır suçlar, iv) on yıldan fazla hapis 

cezası öngören özel ağır suçlar. 

 

            Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre de maddi ve manevi baskı 

altında işlenen fiillerin sebep olduğu suç, bu baskı altında olan kişi açısından suç 

sayılmamaktadır.197 

 

Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda ceza ve onun türleri net bir 

şekilde tanımlanmıştır. Diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde olduğu gibi 

Beyaz Rusya’da da ceza sistemi şu şekilde oluşmuştur. Sürgün, tehcir, görevden 

uzaklaştırma, zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, velilikten men etme, faydalı bir 

işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir yaşam biçimini seçenlere belirli tesislerde eğitim ve 

çalışma alışkanlıklarını kazandırma gibi ceza türleri ceza sisteminden kaldırılmış ve 

trafikten men etme, toplumsal hizmetlerde bulunma gibi ceza türleri de ceza 

sistemine ilave edilmiştir.   

 

3.10.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

           Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünde yer alan suç 

başlıkları Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü’ndeki suç 

başlıklarıyla aynıdır.  

 

                                                 
197 A.e., s.23.  
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Beyaz Rusya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünde yer alan suç 

başlıkları şunlardır: kişiliğe karşı işlenen suçlar, reşit olmayanlara ve aile içi ilişkilere 

karşı işlenen suçlar, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar, anayasal yapıya ve devlet 

güvenliğine karşı işlenen suçlar, mülkiyet haklarına karşı işlenen suçlar, ekonomik 

girişimcilik hakkına karşı işlenen suçlar, toplumsal güvenlik ve düzene karşı işlenen 

suçlar, toplumsal sağlık ve ahlaka karşı işlenen suçlar, çevre güvenliğine karşı 

işlenen suçlar, trafik kurallarını ihlal eden suçlar, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla 

ilgili suçlar, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen suçlar ve askerlik hizmeti ile 

ilgili suçlar. Sovyet dönemi ceza kanununda ekonomik faaliyete ve elektronik 

haberleşmeye karşı işlenen suçların yer almadığını belirtmek gerekir.  

 

3.11. Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu  

 

 3.11.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu 18 Eylül 1997’de kabul edilmiştir. 

Tacikistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü gibi Kırgızistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü de 6 başlık ve 15 alt başlıktan 

oluşmaktadır.  

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu Genel Bölümü’nün 1. başlığında, ceza 

kanununun görevleri,  cezai sorumluluğun esasları, ceza kanununun zamana, kişilere 

ve mekana göre yürürlülük durumuna ilişkin ilkeler yer almaktadır. Belirtelim ki 

diğer ülke ceza kanunlarından farklı olarak Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda bütün bu ilkeler bir madde başlığında düzenlenmiştir. Bununla birlikte 

ilkeler bakımından her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. İlgili ilkelerden 

bazıları şunlardır: adalet, kanunilik, kanun önünde eşitlik. 
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Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda cezai sorumluluğun vacipliği 

ilkesi yer almaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu ilke, Azerbaycan ve diğer 

ülkelerin ceza kanunlarında yer almamaktadır. 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 8. maddesinde suç kavramına yer 

verilmiş ve Sovyet döneminden farklı olarak suç unsurları somut ve anlaşılır bir 

şekilde tanımlanmıştır. Maddedeki ifadeye göre, suç, ceza kanununda öngörülen 

toplumsal tehlike arz eden, kasıtlı ve cezai sorumluluğa tabi emeldir.198 

 

 Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda suç sınıflandırması bağlamında 

tanımlanan suç kategorilerinden her biri ayrı bir maddede düzenlenmiştir. İki yıla 

kadar hapis cezası öngörülen büyük toplumsal tehlike arz etmeyen suçlar 10. 

maddede,  beş yıla kadar hapis cezası öngörülen az ağır suçlar 11. maddede, on yıla 

kadar hapis cezası öngören ağır suçlar 12. maddede, on iki yıldan fazla hapis cezası 

öngören özel ağır suçlar ise 13. maddede ele alınmıştır.  

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu da suçun tekrar işlenmesi maddesine 

yer vermiştir. Yukarıda bu maddenin içeriğine değinilmişti. 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre cezai sorumlulukta en aşağı 

yaş sınırı 16’dır. 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda Rusya, Azerbaycan ve diğer 

ülkelerin ceza kanunlarında yer alan bazı maddeler bulunmaktadır. Şöyle ki 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre de, geçici olarak psikolojik ve akli 

dengesizlik, sınırlı bilinçlilik, suçun kastlı ve ya taksir sebebiyle işlenmesi için cezai 

sorumluluk öngörülmüştür. Diğer taraftan Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda 

da kasıtsız olarak zarar verme suç sayılmamaktadır. 

 

                                                 
198 Ugolovnoe Kodeks Kırkızıstan, Nur,  s. 34.  
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Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre, maddi ve manevi baskı 

altında işlenen fiillerin sebep olduğu suçlar, bu baskı altında olan kişi açısından suç 

sayılmamaktadır. 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ile de ceza sisteminde önemli 

değişikliğe gidilmiştir. Ceza hukuku sisteminden çıkarılan ceza türleri şunlardır: 

sürgün, tehcir, görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, 

velilikten men etme, faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir yaşam biçimini 

seçenlere belirli tesislerde eğitim ve çalışma alışkanlıklarını kazandırma. 

Tacikistan’da olduğu gibi Kırgızistan’da da ömür boyu hapis cezası 

öngörülmemiştir. Bunun sebebi her iki ülkede de ölüm cezasının yürürlükten 

kaldırılmamasıdır. 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre hapis cezasında ceza süresi 

altı aydan yirmi yıla kadar olabilir. Belirtelim ki Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’na göre hapis cezası ile birlikte bir aydan altı aya kadar süreyi kapsayacak 

farklı bir hapis cezası da söz konusudur.  

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda öngörülen bir diğer ceza türü ise 

“üç kat ayıp” para cezası uygulamasıdır. Buna göre, suçlu mağdurun zararının üç katı 

karşılamak zorundadır. Bu yolla suçlu mağdurun hem maddi hem de manevi zararını 

karşılamaktadır. Ayrıca söz konusu para cezası miktarı üzerinden devlet bütçesine de 

suçlu tarafından vergi ödenmektedir.199    

 

3.11.2.  Özel Hükümler Bakımından 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü ile Azerbaycan ve 

diğer Sovyet sonrası ülkelerin ceza kanunları özel bölümleri arasında önemli farklar 

bulunmamakla beraber bazı farklı noktalar göze çarpmaktadır. Şöyle ki Kırgızistan 

                                                 
199 A.e., s. 68.  
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Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünde şu  suçlara yer verilmektedir: 

kişiliğe karşı işlenen suçlar, reşit olmayanlara ve aile içi ilişkilere karşı işlenen 

suçlar, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar, anayasal yapıya ve devlet güvenliğine 

karşı işlenen suçlar, mülkiyet haklarına karşı işlenen suçlar, ekonomik girişimcilik 

hakkına karşı işlenen suçlar, toplumsal güvenlik ve düzene karşı işlenen suçlar, 

toplumsal sağlık ve ahlaka karşı işlenen suçlar, çevre güvenliğine karşı işlenen 

suçlar, trafik kurallarını ihlal eden suçlar, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili 

suçlar, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen suçlar ve askerlik hizmeti ile ilgili 

suçlar. 

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü’nde reşit 

olmayanlara ve aile içi ilişkilere karşı işlenen suçlar başlığında yer alan suçlardan 

biri de iki veya çok eşlilik suçudur (madde 150). Belirtelim ki bu suç Sovyet dönemi 

Orta Asya cumhuriyetleri ceza kanunlarında da bulunmaktaydı. Kırgızistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre iki veya çok eşlilik suçunu işleyenlere iki yıl 

hapis cezası verilebilir.  

 

Diğer suç başlıklarında yer alan suçlar Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza 

Kanunu’nda yer alan suçlarla benzer nitelik taşımaktadır. 

 

 

3.12. Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu 

 

3.12.1. Genel Hükümler Bakımından 

 

 Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu 12 Haziran 1997’de kabul 

edilmiştir200. Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü, 

Tacikistan ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümü ile benzer 

niteliktedir. Sovyet dönemi ceza kanunundan farklı olarak Türkmenistan 
                                                 
200 Ugolovnıy Kodeks Turkmenii, Dnepir, Taşkent, 2005,s.12 
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Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Genel Bölümünde, ceza kanununun görevleri, cezai 

sorumluluğun esasları, ceza kanununun kişilere, zamana ve mekana göre yürürlülük 

durumuna ilişkin ilkelere yer almaktadır. Buradaki ilkeler diğer Bağımsız Devletler 

Topluluğu ülkelerinin ceza kanununda yer alan ilklerle aynıdır. İlgili ilkeler 

şunlardır: adalet, kanunilik, kanun önünde eşitlik ve diğerleri. Türkmenistan 

Cumhuriyeti Ceza Kanunu 359 maddeden oluşmaktadır. 

 

              Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda suç kavramı açıklanmış, 

suçun unsurları tanımlanmış ve suç sınıflandırılması yapılmıştır. 

. Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda suçun tekrar işlenmesi hükmü 

yer almaktadır. Bu hükmün olumsuz bir düzenleme olduğuna yukarıda değinilmişti. 

  Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre cezai sorumlulukta en 

aşağı yaş sınırı 16’dır. 

Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda Rusya, Azerbaycan ve diğer 

ülkelerin ceza kanunlarında yer alan bazı maddeler bulunmaktadır. Şöyle ki 

Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre de, geçici olarak psikolojik ve akli 

dengesizlik, sınırlı bilinçlilik, suçun kasıtlı ve ya ihtiyatsızlık sebebiyle işlenmesi için 

cezai sorumluluk öngörülmüştür. Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda da 

“kasıtsız olarak zarar verme” hükmü yer almaktadır. Türkmenistan Cumhuriyeti 

Ceza Kanunu’na göre, maddi ve manevi baskı altında işlenen fiillerin sebep olduğu 

suçlar, bu baskı altında olan kişi açısından suç sayılmamaktadır.201 

 

Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu ile de ceza sisteminde önemli 

değişikliğe gidilmiştir. Ceza hukuku sisteminden çıkarılan ceza türleri şunlardır: 

sürgün, tehcir, görevden uzaklaştırma, zorunlu kamu hizmetinde çalıştırma, 

velilikten men etme, faydalı bir işle uğraşmayıp ‘serseri’ bir yaşam biçimini 

seçenlere belirli tesislerde eğitim ve çalışma alışkanlıklarını kazandırma. 

Türkmenistan’da ölüm cezası 29 Aralık 1999’da yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 

döneme kadar ise Türkmenistan’da sık sık ölüm cezası kararının alındığına şahit 

                                                 
201 A.e., s. 23. 
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olunmuştur. Sadece 1996’da 123 kişi idam edilmiştir. Bu gösterici, ölüm cezası 

kararı bakımından Türkmenistan’ı sıralamada İran ve Çin’in üstüne çıkarmıştır. 

 

Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre hapis cezasında ceza süresi 

altı aydan yirmi yıla kadar olabilir. 

 

3.12.2. Özel Hükümler Bakımından 

 

Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümü ile Azerbaycan 

ve diğer Sovyet sonrası ülkelerin ceza kanunları özel bölümleri arasında önemli 

farklar bulunmamakla beraber bazı farklı noktalar göze çarpmaktadır. Şöyle ki 

Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun Özel Bölümünde şu suçlara yer 

verilmektedir: kişiliğe karşı işlenen suçlar, reşit olmayanlara ve aile içi ilişkilere 

karşı işlenen suçlar, barış ve insanlığa karşı işlenen suçlar, anayasal yapıya ve devlet 

güvenliğine karşı işlenen suçlar, mülkiyet haklarına karşı işlenen suçlar, ekonomik 

girişimcilik hakkına karşı işlenen suçlar, toplumsal güvenlik ve düzene karşı işlenen 

suçlar, toplumsal sağlık ve ahlaka karşı işlenen suçlar, çevre güvenliğine karşı 

işlenen suçlar, trafik kurallarını ihlal eden suçlar, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla 

ilgili suçlar, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen suçlar ve askerlik hizmeti ile 

ilgili suçlar.202 

 

Türkmenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu özellikle Rusya Federasyonu Ceza 

Kanunu ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte Türkmenistan Cumhuriyeti 

Ceza Kanunu’nda yer alan bazı hükümlere Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda 

rastlamak mümkün değildir. Bu bağlamdaki madde başlıklarından bazıları şunlardır: 

bir erkeğin nikah sözleşmesi olmayan bir kadını bu amaçla alıkoyması (madde 127), 

hayat kadınlığı yapma (madde 138), ergenlik yaşına çatmayanlarla cinsel birliktelik 

yaşama (madde 142), çok eşlilik (madde 163), Türkmenistan Cumhurbaşkanı’na 

suikastta bulunma (madde 176).  

                                                 
202 A.e., s. 37. 
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                                                SONUÇ 
 

Bu tezde incelenen ve ortaya konulan bilgiler doğrultusunda aşağıdakiler ileri 

sürülebilir: 

 

o Sovyet ceza hukukunun niteliği, dönemin siyasal rejiminin özelliği ile 

ilgilidir. İlgili siyasal rejim, toplumsal sınıflar arasındaki mücadelenin işçi 

sınıfı lehine sonuçlanması doğrultusunda burjuva sınıfının istismarının 

ortadan kaldırılmasını, özel mülkiyetin üretim araçları üzerindeki haklarının 

kaldırılıp devlet ve kolhoz mülkiyetinin kurulmasını, toplumun artık sadece 

iki sınıftan, işçi ve köylü sınıflarından, oluşmasını esas almıştı. Bütün hukuk 

sistemi gibi ceza hukuku da bu temeller esasında inşa edilmişti. 

o Sovyet ceza hukukun temel kaynağı, onun ilkeleri ve genel esaslarının temel 

belirleyicisi “Sovyetler Birliği ve Birlik Cumhuriyetlerinin Ceza Hukukunun 

Esasları” adını taşıyan umum birlik bir çerçeve kanun vardı. Bu çerçeveye 

uygun olarak her birlik cumhuriyeti kendi ceza kanununa da sahipti. Bununla 

birlikte birlik ceza kanunları çok ufak farklılıklar istisna çerçeve kanunu 

bağlamında benzerlik sergilemekteydi.  

o “Sovyetler Birliği ve Birlik Cumhuriyetlerinin Ceza Hukukunun Esasları”, 

bütün birlik sınırları içerisinde ve bütün birlik cumhuriyetleri için uyulması 

gereken ortak norm olma özelliğini taşımıştır. Bu kanun, sovyet ceza hukuku 

mevzuatının, onun amaçlarının, ilkelerinin, esas kurumlarının ortaklığını 

temin etmekteydi. Birlik cumhuriyetinin ceza kanunları “Esaslar”a istinat 

etmek zorunluluğu taşımıştır.  

o Sovyet ceza hukukunun temel kaynağı olan ““Sovyetler Birliği ve Birlik 

Cumhuriyetlerinin Ceza Hukukunun Esasları”, 1988’de önemli oranda 

değiştirilmiştir. Değişikler, Perestroyka çerçevesinde yaşanan siyasal, sosyal 

ve ideolojik dönüşümü yansıtmıştır. Bu değişiklerle ceza hukukunda 

demokratiklik, kanun önünde eşitlik, cezaların kanuniliği, adalet ve 

hümanizm gibi ilkeler benimsenmiştir. Bu değişiklikler insan haklarının 
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korunması alanında son derece önemli adım olsa da gerçekte Sovyet 

devletinin meşruiyetini yenileme amacı taşımıştır. 

o Sovyet ceza kanununun temel hissesi, temel ve genel hükümleri 

düzenlemiştir. Burada ceza kanununun temel görevleri ile beraber Sovyet 

ceza hukukunda ceza anlayışı, onun unsurları, suç ortaklığı, suça teşebbüs, 

fiilin suç olmasını istisna eden haller, ceza ve ceza türleri ve diğer genel 

hükümler düzenlenmiştir. Sovyet ceza kanununun özelliği, Sovyet devleti ve 

onun ilklerini her şeyden üstün görmesidir. Bu yüzden Sovyet devletçiliğine 

karşı işlenen suçlar için idam cezası öngörülmüştür. 

o Sovyet sonrası yeni ülkelerin ceza hukuku önemli oranda değişim geçirmiştir. 

Bu ülkelerin ceza kanunları bağımsızlığın ilk yıllarında yeni siyasal rejime 

geçiş çerçevesinde değişiklikler geçirmiş fakat yeni bir ceza kanunu şeklinde 

tamamen değiştirilmemiştir.  Eski kanunların yeni ceza kanunlarına yerini 

bırakması, 1990’lı yılların ikinci yarısı 2000’li yılların ilk başlarında 

gerçekleşmiştir.  

o Kabul edilen yeni ceza kanunları Sovyet dönemi ceza kanunları ile 

karşılaştırmada daha demokratik ve ilericidir. Yeni ceza kanunlarının 

birçoğunda idam cezası söz konusu değildir. Eski ceza kanunlarında 

öngörülen tehcir, sürgün, sosyal kınama, velayet hakkının elden alınması, 

mülkiyetin müsaderesi gibi ceza türleri ceza sisteminin reformu çerçevesinde 

yeni kanunda yer almamıştır.  

o  Yeni ceza kanunlarında Sovyet dönemi ceza kanunlarında yer almayan 

birçok olumlu hükümler bulunmaktadır. Ceza kanununun görevleri 

bağlamında önemli hükümler getirilmiştir. Sovyet döneminde ceza 

kanununun öncelikli görevi; Sovyetler Birliği’nin toplumsal ve ideolojik 

yapısını, onun siyasi ve ekonomik sistemini, sosyalist mülkiyeti, sosyalist 

hukuk kurallarını korumak idiyse yeni ceza kanunlarının öncelikli görevi; 

insan ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini, bireysel mülkiyeti, serbest 

piyasa faaliyetini, sosyal düzeni, sosyal güvenliği çevreyi tehlikeli eylem ve 

eylemsizliklerden korumaktır. 

o    Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin birçoğunun ceza kanunlarının 

genel bölümlerinde öncüllerinde yer almayan yeni ve önemli hükümler, 
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“Ceza kanununun ve cezai sorumluluğun ilkeleri”dir. Sovyet ceza 

kanunlarında yer almayan bu ilkeler şunlardır: cezaların kanuniliği, kanun 

önünde eşitlik, adalet, hümanizm. 

o Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin ceza kanunlarının yeni 

hükümlerinden biri de ekstradisiya, yani suçlu kişilerin iadesidir. Bu hüküm, 

Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin ekstradisiya hükmünü kabul 

etmesi ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olmasından kaynaklanmıştır.  

o Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin ceza kanunlarının ceza ile ilgili 

bölümlerinde yer alan en önemli değişiklik suçların sınıflandırılması konudur. 

Bu devletlerin ceza kanunlarında ilk defa olarak suç sınıflandırılması 

yapılmıştır. Öncüllerinden farklı olarak sınıflandırma aynı zamanda 

genişletilmiştir. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti ceza kanununda suçlar 

dört grup altında toplanmıştır: i) iki yıla kadar hapis cezası öngörülen büyük 

sosyal tehlike doğurmayan suçlar, ii) yedi yıla kadar hapis cezası öngörülen 

az ağır suçlar, iii) on yıla kadar hapis cezası öngörülen ağır suçlar, iv) on iki 

yıla kadar hapis cezası öngörülen özel ağır suçlar.   

o  Ceza sisteminde de önemli değişiklikler yapılmıştır. Eski kanunlarda yer alan 

bazı ceza türleri ceza hukukundan çıkarılmış ve yeni ceza türleri girmiştir, 

ceza hukukuna. Bu doğrultuda tehcir, sürgün, sosyal kınama, velayet 

hakkının elden alınması, mülkiyetin müsaderesi gibi ceza türleri kaldırılmış, 

geçici ve daimi olarak trafikten men etme, zorunlu olarak ülkeyi terk ettirme 

gibi ceza türleri getirilmiştir.  

o Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin ceza kanunlarının özel 

bölümlerinde de birçok değişiklik yapılmıştır. En önemli değişiklik, “barış ve 

insanlığa karşı işlenen suçlar” başlığının ilk sıraya alınmasıdır. Bu bölümde 

taraf olunan uluslararası anlaşmalarla kabul edilen birçok suç yer almaktadır: 

haksız ve işgalci savaş hazırlığında bulunma, soykırım, kölelik, ayrımcılık vs. 

Bu suçlar için ömürlük hapis cezası öngörülmüştür.  

o  Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin ceza kanunlarının yeni 

bölümlerinden biri de ekonomik alanla ilgili suçlardır. Bu başlıktaki 

ekonomik faaliyet alanı ile ilgili suçlar alt başlığı önemli özellik taşımaktadır. 

Bunlar, yasal ekonomik faaliyetin engellenmesi, yalancı teşebbüsçü, haksız 
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kazanç, haksız kazanç yoluyla elde edilmiş mülkün satın alınması, kredi 

borçların ödenilmesini kasten aksatmak ve ret etmek, emtia nişanlarından 

gayri yasal istifade, haksız rekabetle ilgili suçlardır. Bu suçlara karşı 

genellikle maddi ceza tedbirleri uygulanmaktadır.  

o Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinin ceza kanunlarında öncüllerinde 

olmayan bir diğer bölüm de çevre suçlarıdır. Bunlar çevrenin ve ekolojik 

dengelerin korunması ile ilgilidir. 

 

Sonuç olarak Sovyet ceza kanunları ile karşılaştırmada Bağımsız Devletler 

Topluluğu devletlerinin ceza kanunlarında önemli reformların yer aldığını 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte gelişmiş demokratik devletlerle karşılaştırmada bu 

kanunların da eksik yönleri bulunmaktadır. Bu kanunlarda Sovyet dönemi 

kanunlardan kalma bazı unsurlar halen korunmaktadır. Örneğin suçun tekrar 

işlenmesi gibi kurumlar bu kanunlarda halen yer almaktadır. Ayrıca Bağımsız 

Devletler Topluluğu devletleri olumsuz yönleri ile birbirlerini etkilemişlerdir. Bize 

göre devletler kendi kültürel ve sosyal yapılarına uygun kanuni düzenlemeler 

yapmalıdırlar. Kanuni düzenlemelerde böyle bir yöntemin esas alınması, devletlerin 

gelişimine olumlu yönde etki edebilir.   
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