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İ7 mayıs 1930 tarih ve 1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılması ve bazı maddelere fıkralar eklenmesine dair kanun
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BİRİNCİ MADDE — Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ııeii maddesi aşa
nda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Aşağıda yazılı suçları işleyenler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mah
kemelere verilirler:
A) Askerî ceza kanununun 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102,124,125, ve 127 nci
Haddelerinde yazdı suçlar;
B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb mmtakalanııda işlenen bütün suçlar;
C) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 359, 160 ve 161 nci maddelerinde yazılı
uçlar (Askerî ceza kanununa tâbi oldukları müddetçe);
D) Seferberlikte askerî ceza kanununun 75, 78 ve 80 nci maddelerinde yazılı
uçlar.
İ K İ N C İ MADDE — Askerî muhakeme usulü kanununun 9 ucu maddesi aşağıda
'azılı şekilde değiştirilmiştir:
1 - Suçlardan doğan istirdad ve tazminat davalarına hukuku amme davalarile
lirlikte askerî mahkemelerde bakılır.
Adlî âmirler Hazineye taallûk eden zararları tesbit ve talebnameyo
yazarak
skerî mahkemede takib ve dava etmekle mükelleftirler.
2 - Askerî mahkemelerde amme davasının takibine imkân kalmayarak umunu
ıiahkemelerde görülmesi lâzım gelen hallerde Devlet hakları 2573 sayılı kanun hü.ümlerine göre takib edilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Askerî muhakeme usulü kanununun 26 nci maddesi asa
lda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
25 nci maddede yazılı askerî mahkemeler:
A) Askerî ceza kanununun 58 ve 96 nci maddelerinin birinci fıkralarında;
B) Askerî ceza kanununun 116 ve 134 ncü maddelerinin 1 ve 2 nci fıkralarında;
C) Askerî ceza kanununun 66, 68, 74. 76. 82, 84, 86, 108, 114, 117, 137, 145, 147,
49, 150 ve 151 nci maddelerinde gösterilen fiilleri muhakeme ederler.
D) Yoklama kaçağı, bakaya ve saklıların ölüm ve ağır hapis cezalarını müsplzim suçları müstesna olmak üzere haklarındaki takib ve duruşma infisah edeekleri kıtanın tâbi bulunduğu alay askerî mahkemesinde yapılır.
E) Askerî ceza kanununun 130 nen maddesinde yazılı suçlardan ağır hapis ceasım müstelzim bulunmayan suçların muhakemesi de (D) fıkrasında yazılı aserî mahkemelerde yapılır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Askerî muhakeme usulü kanununun 31 nci madesi aşağıda yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir:
A - Ölüm ve ağır hapsi müstelzim olmıyan suçlar için askerî mahkemeler
ç hâkimden, yani bir adlî hâkimle (M. 50) iki subaydan teşekkül eder. Adlî
akimden başka subay hâkim olarak maznunun rütbesine göre şunlar tayin
lunur:
1 - Maznun er ise; (Bir yüzbaşı, bir erbaşı),
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2 - Maznun yarsubay; yüzbaşı, ise; (Bir binbaşı, bir yüzbaşı),
3 - Maznun binbaşı ise; (Bir albay, bir binbaşı),
4 - Maznun yarbay ise; (Bir albay, bir yarbay),
5 - Maznun albay ise; (Bir tuğgeneral, bir albay).
6 - Maznun tuğgeneral ise; (Bir tümgeneral, bir tuğgeneral).
7 - Maznun tümgeneral ise; (Bir korgeneral, bir tümgeneral),
8 - Maznun korgeneral ise; (Bir orgeneral, bir korgeneral),
9 - Maznun orgeneral veya nıaraşal ise; (Bir nıaraşal, bir orgeneral).
B - Ölüm ve ağır hapsi müstelzım olan suçlar için askerî mahkeme beş hâ
kimden, yani bir adlî hâkimle (M. 50) dörd subaydan teşekkül eder. Adlî hâ
kimden başka subay hâkim olarak maznunun rütbesine göre şunlar tayin olunur
1 - Maznun er ise; (Bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir asteğmen, bir erbaşı),
2 - Maznun yarsubay: yüzbaşı ise; (Bir yarbay, bir binbaşı, iki yüzbaşı)).
3 - Maznun binbaşı ise: (Bir albay, ikiyarbay, bir binbaşı),
4 - Maznun yarbay ise; (Bir tuğgeneral, bir albay, iki yarbay),
5 - Maznun albay ise; (Bir tuğgeneral, üç albay),
6 - Maznun tuğgeneral ise; (Bir tümgeneral, üç tuğgeneral),
7 - Maznun tümgeneral ise; (Bir koıgeneral, üç tümgeneral),
8 - Maznun korgeneral ise; (Bir orgeneral, üç korgeneral),
9 - Maznun orgeneral veya maraşal ise; ( i k i maraşal, iki orgeneral).
B E Ş İ N C İ MADDE — Askerî muhakeme usulü kanununun 216 ncı maddesi aş£
gıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
1 - Aleyhine hukuku amme davası açılmış olan gaib, tevkif müzekkeresi kesimi*
sini icab ettirecek kuvvetli şüpheler altında ise adlî âmir ile mustantık tarafında
imza edilmiş bir kararname ile gaib maznunun Türkiye dahilindeki malları lıacz*
dilebilir.
2 - Yoklama kaçağı, saklı, bakaya ve firar suçlarından gaib maznunun Türkiy
dahilindeki malları maznun gelinceye veya tutuluncaya kadar haczolunur,
3 - Hazarda veya seferde yabancı memlekete veya düşman tarafına kaçanla
yahud izinsiz olarak bu memleketlerde kalanlar hakkında birinci fıkraya göre ver
leeek haciz kararile birlikte kendilerinin askerlikten tardlarına da karar verilir.
Tard kararma sebeb olan suç için kanunda yazılı dava müruru zamanı müdde
geçtikten sonra bu karar katileşir.
4 - Haciz hakkındaki kararlar gazetelerle ilân edilir.
A L T I N C I MADDE — Askerî muhakeme usulü kanununun 280 nci madde
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Askerî mahkemelerin haciz, istirdad ve tazminata dair hükümlerile disiph
cezalarile birlikte adlî âmirler tarafından verilen 25 lirayı geçmemek üzere istirda
ve tazminta dair kararlar Maliye dairelerine bildirilerek bu dairelerce tahsili en
val kanununa göre infaz olunur.
P a r a cezasına dair verilmiş olan hükümler Cumhuriyet müddeiumumiliklerin*
umumî hükümlere göre infaz olunur.
Y E D İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümleri yayım tarihinden itibaren yi
rümeğe başlar.
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SEKÎZlNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti
nemurdur.
16 kânunuevvel 1935

ümhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
umarası
'
:
u kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildiIdiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkerein tarih ve numarası
:
u kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
id ve sayıfa numaraları
:

13 - XII - 1935 ve 1/256
16 - XII - 1935 ve 4/1300
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