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Askerî ceza kanununa ek kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı-' 8 . VIII.

1942 - Sayı: 5179)

No.
4277

Kabul tarihi
3 . V I I I . 1942

B İ R İ N C İ MADDE — A) Fevkalâde halin, seferberliğin veya harp halinin
devamı miiddetince askerî bir hizmet yaparken Millî müdafaa vasıtalarına ve
ya askerî ihtiyaçlara taallûk eden taahhüt, imal, inşa, alım, satım, teslim, tesel
lüm, nakil, muhafaza veya tevzi yahut celp, sevk ve muayene gibi işlerde
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet veya hırsızlık suçlarından birini işliyenler on se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapis veya müebbet ağır hapis cezasiyle birlik
te beş yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu
kadar ki para cezası hiç bir halde temin olunan menfaatin iki mislinden az ola
maz.
B) Vahim hallerde ölüm cezası hükmolunur.
C) Bu maddede yazılı suçlardan husule gelen veya husulü kasdolunan za
rar hafif ise (A) fıkrasına göre hükmedilmedi lâzımgelen muvakkat ağır hapis
ve para cezası yarıya, pek az ise üçte bire indirilir.
İ K İ N C İ MADDE — Fevkalâde halin, seferberliğin veya harp
mı müddetince Millî müdafaa vesıtalarına veya askerî ihtiyaçlara
işlerde hususi kanunlara göre kendilerine tevdi edilen vazifeleri
kanunda yazılı suçları işliyen askerî olmıyan şahıslar hakkında da
kemelerce birinci maddede yazılı cezalar tatbik olunur.

halinin deva
taallûk eden
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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