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Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla Değiştirilen 46 ncı maddesinin
Tadiline dair Kanun
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MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla değiştirilen 46 ncı
maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil olunmuştur :
Madde 46. — Fiili işlediği zaman şuurunun veya harekâtının serbestisini ta
mamen kaldıracak surette akıl hastalığına duçar olan kimseye ceza verilemez.
Ancak bu şahsın muhafaza ve tedavi altına alınmasına hazırlık tahkikatında
sulh hâkimi, ilk tahkikatta sorgu hâkimi ve son tahkikatta vazifeli mahkeme tara
fından karar verilir.
Muhafaza ve tedavi altında bulundurma müddeti şifaya kadar devam eder. Yal
nız maznuna isnadolunan suç, ağır hapis cezasını müstelzinı ise bu müddet bir se
neden az olamaz.
Muhafaza ve tedavi altına alman şahıs; muhafaza ve tedavinin icra kılındığı mü
essesenin sıhhi heyetince, şifası tebevyün ettiğine dair verilecek rapor üzerine ay
nı kazaî mercice serbest bırakılır.
Bu husustaki rapor ve kararda, hastalığın ve isnadolunan suçun mahiyeti göz
önünde tutularak, içtimai emniyet bakımından şahsın tıbbi kontrola ve muayeneye
tâbi tutulup tutulmıyacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası da gösterilir.
Tıbbi kontrol ve muayene; Cumhuriyet müddeiumumilerince, kararda gösteri
len müddet ve fasılalarda bu şahısların bulundukları mahalde yoksa en yakın salahi
yetli mütehassısı olan hastane sıhhi heyetlerine sevk edilmeleri suretiyle temin olu
nur.
Bu tıbbi kontrol ve muayenede nüks arazı gösterenler hâkim veya mahkeme
karariyle yine muhafaza ve tedavi altına alınıp aynı muamelelere tâbi tutulurlar.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye Vekili memurdur.
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