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Askerî ceza kanununun 47 nci ve 148 nci maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 18/V/1940 - Sayı : 4512)
No.
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Kabul tarihi
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B l R l N C l MADDE — 1632 sayılı askerî ceza kanununun 3719 sayılı kanun
la tadil edilen iki maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilerek numaralan hi
zalarında gösterilen maddeler yerine ikame olunmuştur:
Cezaların tecili

Madde 47 - - Türk ceza kanununun birinci kitabının müsta
kil faslında yazılı olan cezaların tecili hakkındaki kaideler aşa
ğıdaki hükümler nazara alınmak şartile askerî şahıslar hak
kında da tatbik olunur:
A) Askerî mahkemelerden askerî ceza kanununun üçüncü
babının üçüncü ve dördüncü fasıllarile 84 ncü maddesi hariç
olmak üzere beşinci ve 130 ncu maddesi hariç olmak üzere se
kizinci fasıllarında yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar te
cil edilemez. Ancak fili işlediği zaman 18 yaşım doldurmamış
çocuklarla hüküm zamanında 70 yaşma girmiş olanların mah
kûm oldukları bir seneden az hapis cezaları tecil olunabilir.
B) Türk ceza kanunu mucibince bir kabahat filinden do
layı mahkûm olan ve cezası tecil edüen kimse bir sene içinde;
ve yine mezkûr kanuna tevfikan hapis cezasile mahkûm olan
ve cezası tecil edilen bir kimse beş sene içinde; askerî bir suç
tan dolayı hapis veya daha ağır bir cezaya mahkûm olur ve
bu askerî cürüm Türk ceza kanunu mucibince cezayi mucib
fiillerden bulunmazsa, ikinci mahkûmiyet evvelki cezanın te
ciline mâni olmaz.
C) Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için verilmiş bir ceza
olur ve bu askerî suç Türk ceza kanunu mucibince cezayi mu
cib bir fiil bulunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza kanunu
mucibince verilecek cezanın teciline birinci fiil mâni olamaz.

Siyasî maksadlarla
toplananlar, siyasî
fırkalara girenler,
siyasî makale ya
zan ve nutuk söy
leyenler ve Türk
ceza
kanununun
141, 142 nci mad
delerinde
yazılı
suçlan ordu için
de veya ordu mensublart
arasında
işleyenler

Madde 148 — A) Siyasî maksadla toplananlar, siyasî fırka
lara girenler, siyasî nümayiş ve içtimalara ve intihabata işti
rak edenler veya her ne suretle olursa olsım bu maksadla şi
fahî telkinatta bulunanlar ve siyasî makale yazanlar ve bu yol
da nutuk söyleyenler beş seneye kadar hapsolunur.
B) Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci maddelerinde ya
zılı olan cürümleri ordu içinde veya ordu mensubları ve aske
rî fabrika ve müesseselerdeki müstahdemler veya işçüer ara
sında işleyenlerin cezaları yarıdan aşağı olmamak üzere arttırıhr.
Bu cürümler seferberlik zamanında işlenirse ceza, iki misli
olarak hükmolunurEğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi olarak askerî hizmet
lere zarar.gelmiş olursa ceza on beş seneden aşağı olmamak
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üzere ağır hapistir. Bu zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır
bir cürüm teşkil etmediği takdirde, müebbed ağır hapis cezası
hükmolunur.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir,
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
15 mayıs 1940
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