Türk Ceza Kanununun 48i nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun

(Resmî Gazete ile ilâm .: 5 .12.1960

-

Sayı

:

10672)

Kabul tarihi
29.11.1960

No.
144

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 481. — Geçen maddede beyan olunan cürmün faili beraet etmek için isnadettiği fiilin
sıhhatini veya şayi veya mütevatir olduğunu ispat etmek isterse bu iddiası kabul olunmaz.
Ancak isnadedilen fiilin hakikat olduğunu ispat talebi:
1. Tecavüz olunan şahıs bir memur veya kamu hizmeti gören bir kimse olup da 266, 267 ve
268 nci maddelerde beyan olunan haller müstesna olmak üzere, isnadolunan fiil icra ettiği me
muriyete veya gördüğü kamu hizmetine taallûk eylediği,
2. İsnadolunan fiilden dolayı tecavüz olunan şahıs hakkında kovuşturma icrasına başlanmış
olduğu,
3. İsnadedilen fiilin ispatında kamu yaran bulunduğuna mahkemece karar verildiği,
4. Müşteki ikame ettiği dâvadan dolayı icra kılman yargılamayı kendisine isnadolunan fiilin
sıhhat ve ademisıhhatine dahi teşmil etmeyi açık olarak bizzat talebeylediği,
takdirde kabul olunur.
Hakikati maddenin ispatı talebi, müşteki özel bir soruşturma veya yargılama usulüne tâbi
veya başka bir mercide yargılanması gereken bir kimse olsa dahi, hakaret dâvasına bakan mah
kemece kabul ve tetkik olunur.
İspat talebinin kabulüne karar verilmesini mütaalap 15 gün içinde bu taleple ilgili bütün
deliller ikame ve varsa vesikaların asıl veya suretleri mahkemeye tevdi olunur.
İkame ve ibraz olunan delil ve vesikalar be§ gün içinde mukabil delillerini ikame ve vesika
larını ibraz etmek üzere müştekiye ve Cumhuriyet savcısına tebliğ olunur.
Taraflar bu suretle iddia ve delillerini bildirdikten sonra mahkeme duruşma için en yakın
bir gün tâyin eder. Zaruret olmadıkça mütaakıp talikler bir haftayı geçemez.
îsnat ispat olunur veya bundan dolayı isnatta bulunan şahıs mahkûm edilirse sanık hakkın
da dâva ve ceza düşer.
îsnat ispat olunmadığı takdirde faile Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesinde yazılı ce
zalar, yansı kadar artırılarak hükmolunur.
Aynca mevkute sahibi veya mevkute olmadığı takdirde naşiri hakkında 10 bin liradan 25
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Şu kadar ki, bu maddedeki istisnaların uygulanması için tecavüzün aşağıdaki maddede bildi
rilen cürmü teşkil etmemesi icabeder.
İspat iddiası, yasama organlan üyeleri seçimlerinde oy verme gününden önceki 30 gün için
de kabul olunmaz.
MADDE 2. — Bu kanun yayınlanması tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.
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