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GÖNÜLLÜ VAZGEÇME NEDİR?

MERAK EDİLENLER

Görsel: Ali Candaş



Gönüllü Vazgeçme Nedir?

Failin bir suçun icrasına başlayıp bu icrayı tamamlamaktan kendi iradesiyle vazgeçmesi veya suçun icrasını

yerine getirse de sonucun ortaya çıkmasını önlemesidir. Bu şartlar altında fail icrasına başladığı suçtan dolayı

ceza almamaktadır. Gönüllü vazgeçmeden bahsedebilmek için Kanun’un aradığı bazı şartlar vardır.

Fail kasıtlı bir suçu işlemek üzere icra hareketlerine başlamalıdır.

Fail, icra ettiği suçu tamamlamadan vazgeçmeli ya da neticenin meydana gelmesini kendi çabasıyla

önlemelidir. Bu vazgeçme, failin kendi isteğiyle olmalıdır. Yani fail gönüllü olarak suçtan vazgeçmelidir.

Bu şartların sağlandığı bir durumda, failin icrasına başladığı fiil başka bir suçun konusu olmamışsa, ceza

verilmeyecektir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca; “Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer

veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı

cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile

cezalandırılır.”



Etkin Pişmanlık Nedir?

Etkin pişmanlıkta failin suçu işledikten sonra pişmanlık gösteren birtakım hareketlerde bulunması nedeniyle

cezalandırılmaması ya da verilecek cezada indirim yapılması söz konusudur. Etkin pişmanlıkta fail, pişmanlık

duyar ve meydana gelen zarar ve tehlikeyi en aza indirmeye, böylelikle suçun zararlı neticelerini ortadan

kaldırmaya ya da gidermeye çalışır.

Gönüllü vazgeçme tüm suçlar için geçerli olan bir cezasızlık nedeniyken etkin pişmanlık sadece

Kanun’da belirlenmiş bazı suçlar için uygulanabilen bir indirim sebebidir. Bu bakımdan sadece

Kanun’da düzenlenmiş bazı suçlar yönünden etkin pişmanlık uygulanabilir.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk
Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu
nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan
bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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