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Askerî muhakeme usulü kanununun bazı madelerini değiştiren kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilâm: 8 . VIII.

1942 - Sayı: 5179)

No.
4280

Kabul tarihi
3 . V I I I . 1942

B Î R İ N C Î MADDE — 1631 sayılı Askerî muhakeme usulü
kanununun 1, 3? 4 ve 26 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir:
Madde 1. — 1) Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça aşağı Askerî mahkemele
da yazılmış olan şahıslar Askerî ceza kanunu mucibince cezayı rin rüyet edeceği
suçlar
müstelzim olan bütün fiillerden dolayı askerî mahkemelerde mu
hakeme olunurlar:
A) Orduya mensup muvazzaf askerî şahıslar;
B) Orduya mensup yedek askerî şahıslar (Askerî hizmet
te kullanıldıkları müddetçe);
ö ) Umum askerî mektepler talebesi;
D) Askerî makamlarca kanunen tevkif veya hapsedilmiş,
muhafaza altına alınmış veya gözaltı edilmiş olan şahıslar;
F ) Rızasiyle orduya intisap etmiş olan şahıslar.
2) Bu şahısların Türk ceza kanunu mucibince cezayı müs
telzim fiillerden, askerlik vazifelerine taallûk eden veyahut as
kerlik sıfatını haiz kimse aleyhine işlenmiş olan suçlar ile kış
lalarda, karargâhlarda, askerî müesseselerde ve iskân, konak
lama suretiyle işgal edilen bina ve mahaller içinde işledikleri
bütün suçlar dahi askerî mahkemelerde muhakeme olunurlar.
3) Seferberlikte, bu şahısların umumî ve hususi mahkeme
lere ait bütün suçları Türk ve Askerî ceza kanunlarına tevfikan
askerî mahkemelerde görülür.
Madde 3. — Aşağıda yazılı suçları işliyenler askerî şahıslar Askerî mahkelerde
muhakeme oluna
dan olmasalar bile askerî mahkemelere verilir:
A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, cak diğer şahıslar
94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci maddeleriyle 148 nci
maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçlar;
B) Umumî mahkemeler bulunmıyan harp mmtakalarında
işlenen bütün suçlar;
C) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 159, 160 ve 161
nci maddelerinde yazılı suçlar (Askerî ceza kanununa tabi ol
dukları müddetçe);
D) .Kışlalarda, karargâhlarda, askerî bina ve müesseseler
de ve muvakkat mahiyette olmayarak iskân ve konaklama su
retiyle işgal edilen yerlerde ve 1110 sayılı kanunda yazılı birin
ci askerî memnu mıntakalar içinde ve alelıtlak nöbet mahalle
rinde ve karakollarda askerlik vazifelerim yaptıkları sırada
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veya yaptıkları vazifelerden dolayı askerî şahıslara ve bu ma
hallerde vazife gören devriyelere fiilen taarruz edenler veya
askerlik vazifelerine müteallik işleri yapmağa veya yapmamağa
icbar için haklarında şiddet veya tehdide müracaat edenler;
F ) Seferberlikte Askerî ceza kanununun 75, 78 ve 80 nci
maddelerinde yazılı suçlar.
Dâvaların tehiri

Madde 4. — 1. Muvazzaf ve ihtiyat eratın ve yedeksubaylarla yedek askerî memurların askere girmeden veya silâh al
tına çağırılmadan evvel işledikleri yukarı haddi bir seneye ka
dar şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı müstehzim suçlara ait
dâvalarda ilk ve son tahkikat muameleleri terhislerine kadar
tehir olunur.
Muvazzaf gedikli erbaşlarla askerlikten tard ve ihracı müstelzim suçlardan maznun olan yedeksubay ve askerî memurlar
bu hükümden müstesnadır.
2. Seferberlikte silâh altında bulunan ve silâh altına çağı
rılan bütün askerî şahıslar aleyhine kanuni takibat yapılacak
suçlardan beş seneden ziyade hürriyeti bağlıyan bir cezayı müstelzim bulunanlar müstesna olmak üzere maznun bulundukları
diğer suçlara ait dâvalarda ilk ve son tahkikat muameleleri ha
zara veya terhislerine kadar tehir olunur.
3. Tehir-müddeti içinde müruruzaman işlemez.

Alay askerî mah
Madde 26. — 25 nci maddede yazılı askerî mahkemeler:
kemelerinin baka
A) Askerî ceza kanununun 85 ve 96 nci maddelerinin bi
cağı suçlar
rinci fıkralarında;

B) Askerî ceza kanununun 116 ve 134 ncü maddelerinin 1
ve 2 nci fıkralarında;
C) Askerî ceza kanununun 66, 68, 74, 76, 82, 83, 84, 86, 108,
114, 117, 137, 145, 147, 149, 150 ve 151 nci maddelerinde göste
rilen fiilleri muhakeme ederler.
D) Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılarla çağırılıp gelmiyen veya gelip de kıtasına iltihak etmeden savuşan ihtiyat er
ler hakkında takibat (Ölüm ve ağır hapis cezalarını müstelzim
suçlar müstesna olmak üzere) intisap edecekleri kıtanın tabi bu
lunduğu alay askerî mahkemesince yapılır.
Şu kadar ki bu suçlulardan yedeksubay yetişme şartlarını
haiz olanlar, hazırlık kıtasına veya Yedeksubay okuluna gön
derilmeden evvel mmtakasmda bulundukları askerî mahkeme
ye verilir.
E ) Askerî ceza kanununun 130 ncu maddesinde yazılı suç
lardan ağır hapis cezasını müstelzim bulunmıyan suçların mah
kemesi de (D) fıkrasında yazılı askerî mahkemelerde yapılır.
ÎKÎNCÎ

MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Üo. 4280
— Mâ —
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu,icraya îcra Vekilleri He
yeti memurdur.
5 ağustos 1942
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