Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında Kanun

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. III. 1954 - Sayı : 8660)
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.MADDE 1. — Matbuat vasıtasiyle her ne suretle olursa olsun :
1. Namus, şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi veyaı hakarette bulunulması;
2. îtibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir hususun isnadedilmesi;
3. Rıza hilâfına hususi veya ailevi ahvalin teşhir olunması;
4. Yukardaki hal ve suretlerle tecavüz, hakaret, isnat veya teşhire mâruz bı
rakılacağından bahisle tehditte bulunulması.
Hallerinde fail (6) aydan (3) seneye kadar hapis ve (1 000) liradan (10 000)
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.
Yukarda yazılı cürümler resmî sıfatı haiz olanlar aleyhinde sıfat veya hizmet
lerinden dolayı işlendiğinde cürme mürettep olan ceza üçte birden yarıya kadar
artırılarak hükmolunur.
MADDE 2. — 1 nci maddede yazılı cürümlerden dolayı takibat icrası şikâ
yete bağlı değildir.
Ancak Cıtmhuriyet müddeiumumisi tahkikata başlamazdan evvel mağdurun
yazılı muvafakatini alır.
Hüküm katileşinceye kadar bu muvafakatin geri alınması halinde hukuku
âmme dâvası sukut eder.
Re'sen takibi müstelzim olan veya takibi, izin, muvafakat, talep veya müra
caata tâbi bulunan hakaret, sövme, tezlil, tezyif veya edep ve hürmete münafi ha
reket suçları hakkında bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları tatbik edilmez.
MADDE 3. — Devletin siyasi veya malî itibarını sarsacak veya âmmenin telâş
ve heyecanını mucip olacak mahiyette yalan haber veya havadisleri veya bu mahi
yetteki vesikaları neşredenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve (2 500) liradan
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 4. — Bu kanunun birinci ve üçüncü maddelerinde yazılı cürümlerin
tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
MADDE 5. — Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular hakkında tâyin
olunacak ağır para cezasının beş mislinin, ister hakiki, ister hükmi şahıs olsun mev
kute sahibinden veya cezaen mesul edilemiyen hallerde naşirden tahsiline de
mahkemece hükmolunur.
Bu para cezası, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Ka
nım hükümlerine tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrüre de esas olamaz.
M A D D E 6. — Birinci ve üçüncü maddelerde yazılı cürümlerin radyo ile işlen
mesi veya nakledilmesi hallerinde failler hakkında bu kanun hükümleri tatbik
edilir.
MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
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MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur,
9 Mart 1954
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