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Bakınız Askeri Ceza Kanunu. Önceki 20 Ağustos 1842 tarihli Suç Kanunu (Kriminallov) bölüm 2
ve 12 Temmuz 1848, 13 Ekim 1857, 6 Haziran 1884 2 Sayılı, 26 Haziran 1893 1 Sayılı, 31 Mayıs
1900 4 Sayılı, 12 Aralık 1903 (Ek yasalar 26 Mart 1907 2 Sayılı, 21 Mart 1919 1 Sayılı, 24 Mart
1922 2 Sayılı,11 Ağus. 1924 2 Sayılı, 22 Şub. 1929 2 Sayılı, 6 Haz. 1933 5 Sayılı, 22 Mayıs 1953, 3
Sayılı)12 Aralık 1958 7 Sayılı kanunlar.
Bölüm 1. Yasanın uygulama alanları ve ceza uygulamasının genel prensipleri
§ 1. Kullanım alanı

Bu yasa hapis cezasının, ceza hukukuyla ilgili özel yaptırımların, gözaltına alınmanın, kamu
yararına çalıştırma cezasının ve kanunda özel olarak belirtilen diğer yaptırımların uygulamaları
ile ilgilidir.

Suçlu esirgeme faaliyeti, organizasyon ve hapis cezasının, ceza hukukuyla ilgili özel yaptırımların,
gözaltına alınmanın, kamu yararına çalıştırma cezasının ve kanunda özel olarak belirtilen diğer
yaptırımların uygulamaları hakkında Kral daha ayrıntılı kurallar koyabilir.
Değişiklik yapılan kanunlar: 21 Aralık 2005 tarih ve 131 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 tarih ve
1580 Sayılı Kanun uyarınca 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.), 16 Aralık 2016 tarih ve
98 Sayılı Kanun (16 Aralık 2016 tarih ve 1604 Sayılı Kanunla yürürlüğe girmiştir.).
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§ 1 a.Diğer ülkede ceza uygulaması.

Suçlu esirgemenin kararına göre, koşulsuz hapis cezası almış olan hükümlü Norveç ile sözleşmesi
olan bir ülkede cezasını çekebilir.
Birinci fıkra gereğince bir başka ülkede cezasını çekmekte olan hükümlü Norveç’te hapisteymiş
gibi kabul edilir ve üçüncü fıkrada açıkça belirtildiği gibi buradaki haklara ve yükümlülüklere
sahip olur.

Suçlu Esirgeme Kurumu (Kriminalomsorgen) birinci fıkra gereğince bir başka ülkede bir başka
devlette cezasını çekmekte olan hükümlünün Norveç’te cezasını çekmesi halinde alabileceği
sağlık yardımının aynısını alabilmesini temin edecektir. Devlet Sağlık Denetim Kurumu (Statens
helsetilsyn) burada belirtilen kurallara göre Kriminalomsorg’un yükümlülüklerini denetler.
Aynı şekilde Sağlık Denetim Kanunu geçerlidir. İtiraz konusunda Hasta ve Kullanıcı Hakları
Kanunu’nun 7. Bölümü burada belirtilen kurallara göre Kriminalomsorg’un yükümlülüklerini ele
alır. Devlet Sağlık Denetim Kurumunun ve Valiliğin burada belirtilen kurallara göre görevlerini
yerine getirmede gerekli görerek talepte bulunmaları halinde, Kriminalomsorg bu kurumlara
bilgi verecektir. Bu bilgiler sır saklama yükümlülüğü engeli olmadan verilebilir.
Kral birinci fıkra gereğince cezanın bir başka devlette yerine getirilebilmesi için tamamlayıcı
kararname çıkartabilir ve maddeler 4, 7, 8 birinci fikra ve 27’den olan istisnaları saptayabilir.

0 19 Haziran 2015 tarih ve 66 sayılı kanunla eklendi. 19 Haziran 2015 tarih ve 66 sayılı kanunla
yürürlükten kaldırılır (1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir).
§ 2.Amaç

Ceza amacına uygun olacak biçimde uygulanacaktır. Ceza yeni ceza gerektiren eylemleri
engelleyecek, toplumu koruyacak ve bu çerçevede mahkumların uygun koşullarda bulunmalarını
güvence altına alacaktır.
Cezanın uygulanması sırasında iyileştirici işlem konusunda teklifler sunulacaktır.

Tutuklanma sırasında izalasyonun olumsuz etkilerini önlemek için Kriminalomsorg uygun
koşulları sağlayacaktır.

0 20 Haziran 2014 tarih ve 49 sayılı Kanunda değişiklik yapıldı. (20 Haziran 2014 tarih ve 795
sayılı bildirim ile 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giriş tarihi 1 Temmuz 2014 ).
§ 3.Kapsamı

Yaptırım uygulaması güvenlik açısından savunulabilir olmalıdır. Kapsamı hükümlünün topluma
uyum sağlamasını sağlamak için Kriminalomsorg’un yapabileceği uygulamalar üzerine
oluşturulmalıdır. Hükümlünün yeni ceza gerektiren eylemlerde bulunmasını engellemek için
hükümlünün kendisinin katkıda bulunmasını sağlayacak koşulları Suç Esirgeme Kurumu’nun
yerine getirmesi gerekir.
Yaptırım uygulaması sırasında çocuğun ailesiyle birlikte olma hakkına özellikle ağırlık
verilecektir.

Ceza ve ceza hukukuyla ilgili yaptırım uygulamaları sırasında hükümlünün aktivite yükümlülüğü
bulunmaktadır. Aktivite yükümlülüğü iş, topluma yararlı hizmet, eğitim, program veya yeni suç
işlemeyi engellemeye yönelik diğer girişimlerden oluşabilir. Hastalık veya malüliyet sırasında
aktivite yükümlülüğü ortadan kalkabilir.
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Hapis cezası, gözaltı ve ceza hukukuna uygun özel yaptırımların uygulanmasıyla mümkün olduğu
kadar hapishaneden tam özgürlüğe kademe kademe geçiş olacak ve boş zaman aktivitelerine
katılım olanağı sunulacaktır.
0 21 Aralık 2005 tarih ve 131 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır (21 Aralık 2005 tarih ve 1580
sayılı bildirim ile yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2006).
§ 4. Yönetimde işbirliği
Hükümlünün ve tutuklunun yasal düzenlemenin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmeleri için
Kriminalomsorg diğer resmi kurumlarla işbirliği yaparak uygun koşulları sağlayacaktır. Bu
işbirliği hükümlü ve tutukluların ihtiyaçlarını karşılamak ve onların topluma uyumunu sağlamak
için eşgüdümlü bir katkının olmasına yol açacaktır.

Bölüm 1 A. Kriminalomsorg’da kişisel bilgilerin değerlendirilmesi

0 17 Aralık 2010 tarihli ve 85 Sayılı Kanunla eklenen bölüm (20 Eylül 2013 tarih ve 1098 sayılı
bildirimle 20 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir), başlık 23 Ocak 2015 tarih ve 3 Sayılı
yasayla değiştirilmiştir)
§ 4a.Diğer yasalar ile ilişkisi
Kişisel Bilgiler Kanunu bu bölümde saptanan tamamlayıcı kurallarla geçerlidir.

0 17 Aralık 2010 tarihli ve 85 Sayılı Kanunla eklenmiştir (20 Eylül 2013 tarih ve 1098 sayılı
bildirimle 20 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
§ 4b.Değerlendirme sorumlusu

Değerlendirme sorumlusu ile kastedilen, değerlendirmenin amacını ve ne tür yardımcı araçlar
kullanılacağını yasaya veya kararnameye göre tek başına veya diğerleriyle birlikte karar
verendir.
0 17 Aralık 2010 tarihli ve 85 Sayılı Kanunla eklenmiştir (20 Eylül 2013 tarih ve 1098 sayılı
bildirimle 20 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
§ 4c.Kişisel bilgilerin değerlendirilmesindeki amaç

Kriminalomsorg aşağıda belirtilen nedenlerle zorunlu olan kişisel bilgileri değerlendirebilir:
a) Ceza Uygulamaları Kanunu § 1 gereğince yaptırımları ve zorla yürütüm araçlarını
planlamak, yönetmek ve uygulamak,

b) çalışanların, tutukluların, hükümlülerin ve ayrıca halkın güvenliğini sağlamak için
sükûneti ve düzeni sağlamak,
c) uygulama sırasında tutukluların ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak ve yeniden suç
işlenmesini önlemek için katkıda bulunmak, tutukluların ve hükümlülerin topluma
uyumlarını sağlamak amacıyla diğer kurumların vereceği hizmetler için uygun koşulları
sağlamak,

d) sağlam ve emniyetli koşullar altında çocukların aileleriyle birlikte olma hakkını güvence
altına almak,
e) § 7 b gereğince, mağduru veya mağdurun yakınlarını ikaz etmek,
f)

Ceza Uygulamaları Kanunu bölüm 14 gereğince, bireyler üzerinde araştırmalar yapmak.
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17 Aralık 2010 tarihli ve 85 Sayılı Kanunla eklenmiştir (20 Eylül 2013 tarih ve 1098
sayılı bildirimle 20 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir), 20 Ocak 2012 tarihli ve 6
Sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır (20 Ocak2012 tarih ve 41 sayılı bildirimle 20 Ocak
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
§ 4d.Kriminalomsorg kimin hakkındaki bilgileri değerlendirebilir
§ 4c’de sözü edilen amaçla, Kriminalomsorg aşağıda belirtilen kişiler hakkındaki kişisel
bilgileri değerlendirebilir:
a)
b)

c)
d)
e)
0

Hükümlüler ve tutuklular,
Hükümlü ve tutukluyla bağlantısı olan veya bağlantı kurmaya çalışan yakınları ve
diğerleri,
Hapishane bölgelerine girmiş olan veya girmek isteyen kişiler,
Hükümlünün veya tutuklunun çocuğu ve çocuğun aile yakını veya diğer bakıcı kişiler,
Kişisel araştırmaya tabi tutulan zanlı veya davalı.

17 Aralık 2010 tarihli ve 85 Sayılı Kanunla eklenmiştir (20 Eylül 2013 tarih ve 1098
sayılı bildirimle 20 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir), 20 Ocak 2012 tarihli ve 6
Sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır (20 Ocak2012 tarih ve 41 sayılı bildirimle 20 Ocak
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
§ 4e.Bir değerlendirmenin kararnameye uygun olması talebi

Kralın tarafından verilen kararnamelerin bazıları aşağıda belirtilmiştir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
0

değerlendirme hangi hukuksal temele dayanmaktadır,
değerlendirmenin amacı
değerlendirme sorumlusunun kim olduğu,
hangi bilgi kategorileri kaydedilebilir,
Kriminalomsorg’da bilgilere kim ulaşabilir,
Bilgileri teslim etme yetkisi,
Bilgilendirme yükümlülüğü, kontrol etme, düzeltme, bilgilerin kapatılması ve silinmesi,
Bilgi güvenliği ve iç kontrol.
17 Aralık 2010 tarihli ve 85 Sayılı Kanunla eklenmiştir (20 Eylül 2013 tarih ve 1098
sayılı bildirimle 20 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir)

Bölüm 1 B. Özellikle Infoflyt-sisteminde kişisel bilgilerin değerlendirilmesi hakkında
0 Bölüm 23 Ocak 2013 tarih ve 3 Sayılı kanunla eklendi.
§ 4f. Infoflyt-sisteminde kişisel bilgilerin değerlendirilmesinin amacı

Aşağıda belirtilen koşullar gerektirdiğinde, Kriminalomsorg hükümlü ve tutuklulara ait
kişisel bilgileri Infoflyt-sisteminde değerlendirebilir:

a) Kaçma tehlikesi varsa kaçışı engellemek ve tedbir almak
b) Kaçmaya yardımcı olmak için dışardan yapılabilecek girişimleri engellemek ve tedbir
almak
c) Rehin alınmasını engellemek ve tedbir almak.
d) Tutuklama, ceza ve ceza hukukuyla ilgili diğer yaptırımların uygulanması sırasında
ortaya çıkabilecek organize suçları, terörü, aşırı şiddet kullanımını veya diğer ciddi
suçları engellemek, tedbir almak ve bunlara karşı mücadele etmek.
e) Tutuklu veya hükümlülerin veya özel korunma gereksinimi duyan diğer personelin
güvenliğini sağlamak.

Infoflyt-sistemindeki kişisel bilgileri kullanmanın zorunlu olup olmadığının
değerlendirilmesinde, Kriminalomsorg ceza gerektiren durumunun türüne ve ne derece ciddi
olduğuna, cezanın süresine, ceza geçmişine, daha önceki ceza uygulaması sırasındaki
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davranışına, araştırma veya mahkemesi devam eden diğer ceza durumuna, suç örgütleriyle olan
bağlantısına, işbirliği yapılanların tutuklu veya hükümlü hakkındaki bilgilerine ve birinci fıkranın
a harfinden d harfine kadar olan bölümde sözü edilen eylemleri adıgeçenin yapacağına veya
teşvik edeceğine tahmin oluşturan diğer koşullara özellikle ağırlık verecektir.
Tutuklu veya hükümlü Infoflyt-sisteminde kayıtlıysa, birinci fıkranın a harfinden d harfine kadar
sözü edilen eylemlerde bulunmak veya teşvik etmek amacıyla bağlantı kurulduğunun tahmini
halinde, Kriminalomsorg adıgeçenin ziyaretçileri , telefon veya mektup bağlantıları, aile üyeleri,
arkadaşları, tanıdıkları ve tutuklu veya hükümlü ile bağlantı kurmuş veya kurmak isteyen
diğerleri hakkındaki kişisel bilgileri değerlendirebilir.
Ayrıca, Kriminalomsorg, birinci fıkranın e harfi gereğince özel koruma ihtiyacı duyulan kişilerin
kendilerinin veya tutuklu veya hükümlülerin güvenliğinin sağlanması zorunluluğu olması
halinde, diğer kişiler hakkındaki kişisel bilgileri değerlendirebilir.
0 23 Ocak 2013 tarih ve 3 Sayılı kanunla eklendi
§ 4g.Kriminalomsorg’un bilgilendirme yükümlülüğü

Kriminalomsorg’daki değerlendirme sorumlusu Infoflyt-sisteminde kayıtlı olan kişisel bilgilerin
değerlendirileceği ve § 4i gereğince Polis’e ve Savcılığa verilebileceği konusunda kayıtlı kişiyi
bilgilendirecektir.
Aşağıda belirtilen durumlarda değerlendirme görevlisi kayıtlı kişiyi bilgilendirmeyebir:
a) § 4f birinci fıkrası a harfinden e harfine kadar olan kural gereğinin yapılması zorunlu
olduğunda,
b) Ulusal veya kamu güvenliği gereği zorunluluk oluştuğunda,
c) Bilgilerin Polis’in güvenlik hizmetleri bölümünden alınmış olması veya
d) Kayıtlı kişinin tutuklu veya hükümlü olmaması ve Infoflyt-sisteminde adıgeçen için özel
bir dosya açılmamış olması halinde.
0 23 Ocak 2015 tarih ve 3 sayılı Kanunla eklenmiştir.
§ 4h.Kayıtlı olanın kayıt bilgilerini görme hakkı
Kayıtlı olana, talebi halinde, Infoflyt-sisteminde hakkında kayıtlı olan bilgileri, Polis’e ve
Savcılığa verilen bilgileri görme hakkı tanınır.
Aşağıda belirtilen durumlarda kayıt bilgilerini görme hakkı kısmen veya tümüyle
reddedilebilir:

a) § 4f birinci fıkrası a harfinden e harfine kadar olan kural gereğinin yapılması zorunlu
olduğunda,
b) Ulusal veya kamu güvenliği gereği zorunluluk oluştuğunda, veya
c) Bilgilerin Polis’in güvenlik hizmetleri bölümünden alınmış olması halinde.

Kayıtlı bilgileri görme isteminin kabul edilmemesi ve § 4g ikinci fıkrası gereğince
Kriminalomsorg’un kayıt sahibine bilgi vermeme gerekçesinin bulunması halinde, Infoflytsisteminde bir kaydın olduğunu bildirmeyen bir yanıt verilecektir.

0
23 Ocak 2015 tarih ve 3 sayılı Kanunla eklenmiştir.
§ 4i.Kişisel bilgilerin Polis’e ve Savcılığa verilmesi

§ 4f birinci fıkrası a harfinden e harfine kadar olan kural gereğinin yapılması zorunlu
olduğunda veya Polis’in kayıtlı tutuklu veya hükümlü bağlamında bir risk değerlendirmesi
yapacak olması durumunda, Kriminalomsorg sır saklama yükümlülüğü engeli olmadan Polis’e
ve Savcılığa bilgi verebilir.
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0 23 Ocak 2015 tarih ve 3 Sayılı Kanunla eklenmiştir.
§ 4j.Data Denetim Kurulu’nun (Datatilsynet) kontrol ve denetim araçları

Kayıtlı olanın veya kayıtlı olduğunu tahmin edenin talebi üzerine, Datatilsynet bu kişiler
hakkındaki bilgilerin yasaya uygun olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini, bilgilendirme
yükümlüğünün ve denetimin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecektir.
Kriminalomsorg’un Polis’in Güvenlik Hizmetleri Bölümü’nden aldığı bilgiler için bu geçerli
değildir.
Kriminalomsorg veya Polis § 4 g ikinci fıkrası veya Polis Kayıt Kanunu § 48 uyarınca
bilgilendirme yükümlülüğünden muaf olmaya karar vermişlerse, yanıt Infoflyt-sisteminde bir
kaydın olduğunu belirtmeyecektir.

§ 4 h ikinci fıkrası veya Polis Kayıt Kanunu § 49 dördüncü fıkrası uyarınca, Kriminalomsorgun
veya Polisin bilgi erişim hakkı dışında tutulduğu bilgilere erişilmesi konusunda Datatilsynet
talimat veremez.
0 23 Ocak 2015 tarih ve 3 Sayılı Kanunla eklenmiştir.
§ 4k.Kararnameler

Kral aşağıda belirtilenler hakkında kararname çıkartabilir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
0

değerlendirme sorumluluğu
değerlendirilebilecek bilgi türleri
Bilgi kalitesi
Erişim
Polis ile işbirliği
Davanın başlatılma ve sonuçlandırma biçimi
Bilgilendirme yükümlülüğü
Erişim
Düzeltme, kapatma ve silme
Hata veya eksik halinde işlem yükümlülüğü
Kapalı bilginin muhafazası ve kullanımı
Polise bilgi verilmesi
Dava değerlendirme kuralları
İtiraz ve itiraz süresi
Erişim ve
Bilgi güvenliği ve iç kontrol
23 Ocak 2015 tarih ve 3 Sayılı Kanunla eklenmiştir.

Bölüm 2. Yönetim kuralları vb.
0

07 Mart 2008 tarih ve 5 Sayılı Kanunla başlık değiştirilmiştir (07 Mart 2008 tarih ve
242 Sayılı bildirimle 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
§ 5. Kriminalomsorg’un organizasyon olarak bölümleri
Kriminalomsorg Kriminalomsorgsdirektoratet, Bölgesel Düzey ve Yerel Düzey olarak
bölümlere ayrılmıştır.

Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorg’un mesleki ve yönetimsel alanda liderliğini
yüklenmiştr. Müdürü Kral tarafından atanır.
Bölgesel Düzey mesleki ve yönetimsel alanda bölge müdürü tarafından yönetilir. Bölge
müdürünün bir yıl süreyle atanmasına karar verilebilir.
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Kral Kriminalomsorg’un faaliyetleri, organizasyonu, hapis cezası uygulanması, ceza
hukukuna uygun özel yaptırımların uygulanması, tutuklama, toplumsal ceza ve yasada özel
olarak belirtilen diğer yaptırımlar konusunda ayrıntılı kurallar koyabilir.

0

21 Aralık 2005 tarih ve 131 Sayılı Kanunda (21 Aralık 2005 tarih ve 1580 sayılı
bildirimle 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir), 28 Şubat 2014 tarih ve 3 sayılı
kanunda değişiklik yapılmıştır.
§ 6.Karar verme yetkisi

Bu yasaya göre kararlar ikinci fıkrada aksi belirtilmediği sürece Bölgesel Düzey tarafından
verilir.
§ 11, § 37 dördüncü fıkrası ve yedinci fıkrası üçüncü noktası, § 38 üçüncü ve dördüncü fıkrası,
§ 44 ikinci fıkrası ve § 58 ikinci fıkrası gereğince olan tüm davalarda Bölgesel Düzey karar
verir.Hükümlünün 10 yıldan fazla hapis cezası alması, ceza hukukuna uygun özel yaptırıma
mahkum edilmesi veya tutuklanması veya § 10 ikinci fıkrası gereğince özellikle yüksek
güvenlik düzeyi olan bölümde tutuklu olması halinde, Bölgesel Düzey de §§ 12’den 16’ya
kadar olan maddeler, 16,20,33,35,36, ve 42’den 44’e kadar olan maddeler gereğince karar
verebilir.
Hükümlünün 18 yaşın altında olması halinde, Yerel Düzey tarafından alınan tüm kararların
fotokopileri Bölgesel Düzey’e gönderilir.

0

21 Aralık 2005 tarih ve 131 Sayılı Kanunda (21 Aralık 2005 tarih ve 1580 sayılı bildirimle
1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir), 29 Haziran 2012 tarih ve 6 Sayılı kanunda ( 13
Haziran 2008 tarih ve 586 sayılı bildirimle 1 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir),
24 Haziran 2011 tarih ve 34 Sayılı Kanunda, 20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı Kanunda (20
Ocak 2012 tarih ve 41 Sayılı bildirimle 20 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir)
değişiklik yapılmıştır.
§ 7.Dava değerlendirme kuralları
Kamu Yönetimi Kanunu aşağıda belirtilen istisnalar ile geçerlidir:

a) Hükümlü, tutuklu veya Kriminalomsorg’da çalışan biri ceza uygulaması görmekte olan
bir kişiye veya bu yasaya göre tutuklu olan birine vekil olamaz.
b) Dava değerlendirmesi yerinde nedenlerin zorunlu kılması halinde sözlü yapılabilir.
Karar konusunda ve hükümlü veya tutuklunun bilgilendirilmesi konusunda da bu
geçerlidir.
c) Bir taraf kendisinin bilgi sahibi olması bir başkası tarafından uygun görülmeyen bilgiler
içeren bir belgeyi görme talebinde bulunamaz. Ayrıca, görülmesi güvenlik nedeniyle
veya ceza gerektiren bir durum araştırmasından ötürü uygun değilse, taraf olan o
belgedeki bilgileri görme talebinde bulunamaz.
d) Şayet kararın gerekçesi yasanın c harfi gereğince görülmesi engellenen bilgileri açığa
koyacaksa, Kamu Yönetimi Kanunu § 24 gereğince kararın gerekçesinin belirtilmesi
yükümlülüğünün dışına çıkılabilir.
e) Bu yasaya göre itiraz süresi 7 gündür. § 40 birinci fıkrasından itibaren altıncı fıkrası
dahil ve § 58 birinci fıkrası gereğince yapılan yasa ihlallerine gösterilen tepki konulu
davalarda bu geçerli değildir. Bu tür davalarda itiraz süresi 48 saattir.
f) § 44 ikinci fıkrası, § 58 ikinci fıkrası veya Ceza Kanunu , § 39 birinci ve ikinci fıkrası
gereğince mahkemeye dava açılması kararına itiraz edilemez. Bu § 11 gereğince
hapishaneye koyulma kararı için de geçerlidir.
g) Kamu Yönetimi Kanunu § 35 üçüncü fıkrasında belirtilen itiraz süresi aşılmış olsa bile,
özel nedenlerle hükümlü veya tutukluya zarar verecek olan, alt kurum tarafından alınan
bir kararı Kriminalomsorgdirektoratet ve Bölgesel Düzey kendi girişimiyle bozabilir.
h) Kriminalomsorg’da istihdam edilen veya Krimialomsorg için hizmet üreten veya iş yapan
herkesin, hapishanelerde güvenlik ve hapishaneler dışında ceza uygulaması konusunda
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i)

0

hizmeti bağlamında edindiği önem taşıyan bilgiler konusunda, sır saklama yükümlüğü
vardır.
Kriminalomsorg’un § 16 yedinci fıkrasında, § 20 ikinci fıkrasında, § 36 üçüncü fıkrasında,
§ 40 son fıkrasında, § 42 altıncı ve yedinci fıkrasında ve Ceza Kanunu § 45 altıncı
fıkrasında sözü edilen bilgileri ceza davasında mağdura veya onun varislerine vermesi
için sır saklama yükümlülüğü bir engel teşkil etmez.

30 Ağustos 2002 tarih ve 67 Sayılı Kanunda (30 Ağustos 2002 tarih ve 938 Sayılı
bildirimle 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girdi), 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı
kanunda ( 12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde
yürürlüğe girdi), 17 Aralık 2010 tarih ve 85 Sayılı Kanunda, (17 Aralık 2010 tarih ve
1668 Sayılı bildirimle17 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi) 14 Haziran 2013 tarih
ve 44 Sayılı Kanunda, 28 Şubat 2014 tarih ve 3 Sayılı Kanunda, 9 Mayıs 2014 tarihli 16
Sayılı Kanunda (9 Mayıs 2014 tarihli 625 sayılı bildirimle 9 Mayıs 2014 tarihinde
yürürlüğe girdi), 19 Haziran 2015 tarih ve 65 Sayılı Kanunda (1 Ekim 2015 tarihinde
yürürlüğe girdi) değişiklik yapılmıştır.
§ 7 a.Kriminalomsorg’a bilgi verme yükümlülüğü
İkinci fıkrada sözü edilen bilgiler verilmeden önce, bilgilerle doğrudan ilişkisi olan kişinin
katılımına ve teyidine çalışılacaktır.

Kriminalomsorg sır saklama yükümlülüğü engeline takılmadan aşağıda belirtilenlerden bilgi
alma hakkına sahiptir:

a) Nüfus Müdürlüğ (Folkeregisteret); Mahkumun ismi, doğum ve kimlik numarası, doğum
yeri, ikamet ettiği yer ve vatandaşlığı hakkında bilgiler.
b) Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Hizmetler Kurumu çalışanları; Ceza uygulaması
sırasında, izin sırasında, serbest bırakılma sırasında ve yüksek güvenlik düzeyi olan
hapishane dışındaki diğer uygulama biçimleri sırasında çocukları ve diğer aile bireylerini
dikkate almak için gerek duyulan, mahkumun çocukları ve aile durumu hakkında
bilgiler.
c) Sağlık ve bakım hizmetleri kurumundaki sağlık çalışanları; b harfinde belirtilen bilgiler
ve aynı zamanda mahkumların kendileri, diğer mahkumlar ve çalışanlar için hayati
tehlikeyi ve sağlık tehlikesini elimine etmek için kesinlikle gerekli olan bilgiler.
d) Sözleşmeye dayalı gizli telefon bilgileri ve diğer abonelik bilgileri.
Bilgiler bekletilmeden verilecektir. Yukarıda sözü edilen bilgileri temin etmek ve almak için
kimin yetkili olduğuna bölge müdürü karar verir.
0

29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanunla eklendi (12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı
bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 17 Aralık 2010 tarihli , 85 Sayılı
Kanunda (bildirim tarihi 17 Aralık 2010, yürürlüğü girişi 17 Aralık 2010), 24 Haziran
2011 tarihli, 30 Sayılı Kanunda (bildirim tarihi 16 Aralık 2011, yürürlüğe girişi 1 Ocak
2012) ve 14 Haziran 2013 tarihli ve 44 Sayılı kanunlarda değişiklik yapıldı.
§ 7 b. Mağdura veya varislerine yapılan ikaz
Kriminalomsorg’un verdiği kararlar hakkında mağdura veya varislerine yapılacak ikaz
konusundaki kurallar için bakınız § 16 yedinci fıkrası, § 20 ikinci fıkrası, § 36 üçüncü fıkrası,
§ 40 sonuncu fıkrası, § 42 altıncı ve yedinci fıkrası ve Ceza Yasası § 45 altıncı fıkrası.
0

07 Mart 2008 tarih ve 5 Sayılı Kanunla eklenmiştir (07 Mart 2008 tarih ve 242 Sayılı
bildirimle 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir), değişiklik yapılan kanunlar:
14 Haziran 2013 tarihli ve 44 Sayılı Kanun, 9 Mayıs 2014 tarihli 16 Sayılı Kanun (9
Mayıs 2014 tarihli 625 sayılı bildirimle 9 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir), 19
Haziran 2015 tarihli ve 65 Sayılı Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
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§ 8.İstihdam edilenlerde vb aranan şartlar

Kriminalomsorg’da istihdam edilebilmek için özel öğrenim koşulu aranabilir.
Kriminalomsorg’da istihdam edilenlerin veya yönetim işbirliği bağlamında hizmet sunan
çalışanların iyi hal durumunun pürüzsüz olması gerekir. İyi hal durumu koşulunun yerine
getirilip getirilmediğini kontrol etmek için, Kriminalomsorg sabıka kaydı
isteyecektir.Kriminalomsorg için hizmet veren diğer kişlerden tüm yasa ihlallerini belirten
sabıka kaydı istenilebilir. Yukarıda sözü ediler kişilerin Kriminalomsorg adına hizmet verip
veremeyaceklerinin değerlendirmesinde, adıgeçenin Kriminalomsorg’a olan bağı, ne tür
işlerin yapılacağı ve bunların kapsamı, süresi ve ayrıca sözü edilenin görevlerini yaparken
kimlerle bağlantı kuracağı dikkate alınacaktır.
Hizmetin gerektirmesi halinde, istihdam edilen kişi geçici veya devamlı olarak
Kriminakomsorg’un bir başka biriminde görevlendirilebilir.

0 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanunla değiştirildi
(12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi),

29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanunla eklendi (12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı
bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi),
29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanunla eklendi (12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı
bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi),
§ 9. Denetleme Kurulu

Denetleme kurulları hapishaneler ve serbest bakım ofisleri üzerinde ve hükümlü ve
tutuklulara yapılan muameler konusunda denetimde bulunur. Denetleme kurullarının
sorumluluk alanlarının coğrafi dağılımına Kriminalomsorgsdirektoratet karar verir.
Hapishaneler ve serbest bakım ofisleri üzerindeki ve hükümlü ve tutuklulara yapılan
muameler konusundaki denetim kurallarının ayrıntılarını kararname ile Kral belirler.

0 16 Aralık 216 tarih ve 98 Sayılı Kanunla değiştirildi (16 Aralık 2016 tarih ve 1604 sayılı
bildirimle 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi),

Bölüm 3. Hapis cezası, tutuklama ve ceza hukukuna uygun özel
uygulamalar
0

Başlık 21 Aralık 2005 tarih ve 131 Sayılı Kanunla değiştirildi (21 Aralık 2005 tarih ve
1580 sayılı bildirimle 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi),

§ 10. Uygulama biçimleri

Hapis cezası, tutuklama ve ceza hukukuna uygun özel uygulamalar aşağıda belirtilen yerlerde
yerine getirilebilir:
a)
b)
c)
d)
e)

Güvenlik düzeyi yüksek olan hapishane (kapalı hapishane)
Güzenlik düzeyi düşük olan hapishane (açık hapishane)
Geçici konut
§ 16 gereğince özel koşullarda hapishane dışı, veya
§ 43 ikinci fıkrası gereğince koşullu olarak deneme ile salıverme.

Ceza hukukuna uygun özel uygulamaya veya tutuklamaya tabi olan kişiler gibi özel ihtayaç
sahibi mahkumlar için güvenlik düzeyi yüksek olan hapishanelerdeki bölüm bu tür
tutuklulara uygun hale getirilebilir.
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§§ 12 ve 13 gereğince tam gün kalınan kuruluş veya hastanede ceza uygulanabilir.

Ceza Kanunu § 55 gereğince verilen ek hapis cezası, § 16 a gereğince hizmette bulunma cezası
olarak yerine getirilebilir. 18 yaş altı hükümlüler için Ceza Kanunu § 161 a gereği bireyin yaşam
koşulları üzerinde yapılan araştırma uygulama biçiminin seçimine ve ceza uygulaması hakkında
diğer kararlara temel oluşturur. Birey üzerinde yapılan bu araştırmadan itibaren ceza
uygulamasının başlatılmasına kadar bir yıldan fazla süre geçmişse veya çocuğun kişiliği, yaşam
durumu veya gelecekteki imkanları büyük ölçüde değişmişse, yeni bir araştırma yapılır.
Birinci fıkra c harfi dışında 1 mart 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

0 Değişiklik yapılan kanunlar: 21 Aralık 2005 tarih ve 131 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 tarih
ve 1580 sayılı bildirimle 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı
Kanun (20 Ocak 2012 tarih ve 41 Sayılı bildirimle 20 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdi), 24
Haziran 2011 tarih ve 35 Sayılı Kanun (29 Kasım 2013 tarih ve 1363 Sayılı bildirimle 1 Ocak
2014 tarihinde yürürlüğe girdi), 9 Mayıs 2014 tarihli 16 Sayılı Kanun (9 Mayıs 2014 tarihli 625
sayılı bildirimle 9 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girdi), 19 Haziran 2015 tarihli ve 65 sayılı
Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 10 a.Genç hükümlüler için geçerli olan özel kurallar

18 yaşın altında olan birileri hapsedilirse, ikamet onların ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir. 18
yaşın altındaki mahkumlar için özel olarak oluşturulan birimler, ceza uygulaması sırasında
gençlerin ihtiyaçlarını gözetecek ve onları serbest bırakılmalarından sonrası için hazırlayacak
olan çok kurumlu bir tim oluşturacaktır.

18 yaşın altındaki mahkumlar için kullanılacak olan hapishanelerde olması gerekenler hakkında
Kriminalomsorg tamamlayıcı kurallar koymuştur.
0

20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı Kanunla eklendi (30 Ekim 2015 tarih ve 1233 Sayılı
bildirimle 30 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).

§ 11.Hapishaneye koyma ve geçici konut
Bu yasaya uygun olarak bir başka kural bulunmaması halinde, Kriminalomsorg hükümlüyü
güvenlik düzeyi yüksek olan hapishaneye doğrudan yerleştirir. Hükümlü pratikte mümkün ve
amaca uygun oldukça ikametgahına yakın yerleştirilmelidir.
Şayet özel güvenlik nedenleri zorunlu kılarsa, hükümlü § 10 ikinci fıkrası gereğince özelllikle
yüksek güvenlik düzeyi olan bir bölüme yerleştirilebilir.

Ceza hukukuna uygun özel yaptırıma veya nezarete mahkum edilen kişiler gibi özel
gereksinimleri olan hükümlüler § 10 ikinci fıkrası gereğince bu ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş
bölüme konulmalıdır.

Hükümlü 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmışsa, Kriminalomsorg hükümlünün doğrudan
güvenlik düzeyi düşük olan bir hapishaneye konulmasını değerlendirebilir. Cezanın amacı veya
güvenlik nedenleri buna aykırılık gösteriyorsa veya hükümlünün uygulamadan kaçmak
isteyeceğini gösteren nedenler varsa bu tür yerleştirme kararı verilmez. Hükümlü 2 yıldan fazla
hapis cezası almışsa, özel durumlarda 2 yıldan fazla hapis cezası verildiğinde kükümlü güvenlik
düzeyi düşük olan hapishaneye koyulabilir.
Bir yıla kadar hapis cezası verilmişse, Kriminalomsorg hükümlünün doğrudan geçici konuta
yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini değerlendirir. Dördüncü fıkranın ikinci noktası aynı şekilde
geçerlidir.
Kriminalomsorg 18 yaş altı hükümlülerin güvenlik düzeyi düşük olan hapishaneye veya geçici
konuta yerleştirilmesini daima değerlendirecektir.
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Değiştirilen kanunlar, 21 Aralık 2005 tarih ve 131 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 tarih ve
1580 sayılı bildirimle 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 20 Ocak 2012 tarih ve 6
Sayılı Kanun (20 Ocak 2012 tarih ve 41 Sayılı bildirimle 20 Ocak 2012 tarihinde
yürürlüğe girdi), 14 Haziran 2013 tarih ve 44 Sayılı Kanun.
§ 12. Kurumda ceza uygulaması
Hükümlünün sosyal ve yasalara saygılı olma yeteneğini geliştirmek için gerekli görülmesi
veya güçlü nedenlerin olması halinde, ceza özel durumlarda tümüyle veya kısmen bir
kurumda uygulanabilir. Hükümlü kaçınması halinde isteği dışında, gerek görülürse zorlama
ile veya kamu makamlarının yardımıyla geri alınabilir. Bu tür uygulamaya karşı güvenlikle
ilgili nedenlerln olması veya hükümlünün bu tür uygulamadan kaçınacağının düşünülmesi
durumunda, Kriminalomsorg bu tür bir uygulama kararı almaz.

0

15 Haziran 2001 tarih ve 64 Sayılı Kanunda değişiklik yapıldı. (1 Ocak 2002 tarihinde
yürürlüğe girdi).
§ 13. Hastanede ceza uygulaması

Hastalığın tedavisinin zorunlu kılması ve tedavinin normal ceza uygulaması sırasında
yapılamaması halinde, cezanın hastanede tam gün kalınarak uygulanmasına Kriminalomsorg
karar verebilir.
§ 14. Uygulama biçimleri arasında nakil

Aşağıda belirtilen nedenlerle Kriminalomsorg mahkumu bir başka hapishaneye nakledebilir:
a) Mahkumun ceza gerektiren bir eylemde bulunmuş olma veya bulunacak olma olasılığı,
b) Mahkumun uygulamadan kaçmak isteyeceğini düşünmek için nedenlerin olması,
c) Mahkumla davranış konulu görüşme yapıldığı halde, hapishanedeki ortamı özellikle
olumsuz bir biçimde etkilemeye devam etmesini engellemek için naklin zorunlu
görülmesi,
d) Hapishanede, sükuneti, düzeni ve güvenliği sağlamak için naklin gerekli olması,
e) Bina durumunun veya istihdam durumunun veya yer darlığının bunu zorunlu kılması,
f) Çalıştırılan biri veya bu kişinin verdiği hizmet veya başka hususlar nedeniyle nakli
zorunlu kılan özel durumların olması, veya,
g) Mahkumların talihsizce terkibinden kaçınmak için naklin zorunlu olması.

Nakil yapılması amaca uygun olarak mahkumun ihtiyaçlarını karşılayacaksa, Kriminalomsorg
mahkumu bir başka hapishaneye nakledebilir.
Güvenlik düzeyi yüksek olan bölümde yatmakta olan mahkumlar, birinci fıkranın a harfinden
e harfine kadar olan koşullar yerine gelmese bile, bölümdeki bozulan sükuneti, düzeni ve
güvenliği iyileştirmek için bir başka hapishaneye nakledilebilirler.
Şayet hükümlünün nakli ceza uygulamasının devamında amaca hizmet edecekse, hükümlü
kendi arzusu doğrultusunda bir başka hapishaneye nakledilebilir.

Hapishanede tutuklu olan veya ceza hukukuna uygun özel uygulamaya tabi olan hükümlü,
birinci fıkranın a harfinden g harfine kadar olan koşullar veya ikinci fıkrada belirtilen koşullar
yerine gelmese bile, § 10 ikinci fıkrası gereğince özel gereksinmeleri olan mahkumlar için
hazırlanmış olan bölüme nakledilebilir. Bozulan sükuneti, düzeni ve güvenliği iyileştirmek
veya hükümlünün özel ihtiyaçlarını karşılamak için naklin zorunlu olması gerekir.
Hükümlü duruşma nedeniyle geçici olarak bir başka hapishaneye nakledilebilir. Özel istisnai
durumlarda duruşma bağlamındaki nakil hapishaneden nezarethaneye yapılabilir.
Nezarethanede kalış süresi mümkün olduğu kadar kısa olur.
§ 16 gereğince cezasını hapishane dışında çekmekte olan hükümlü, bir ihtimal ceza
gerektiren bir eylemde bulunmuş veya bulunacaksa, ceza uygulamasından kaçacaksa veya
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hapishane dışında ceza uygulaması için aranan ön koşulları, şartları yerine getirmeyecekse,
tekrar hapishaneye nakledilebilir.
Hükümlü gerekenden daha çok kısıtlayıcı olan bir hapishaneye nakledilmez.
0

Değişiklik yapılan kanunlar, 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanun (12 Ekim 2007
tarih ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 14 Haziran 2013
tarih ve 44 Sayılı Kanun.

§ 15. Daha az kısıtlayıcı bir hapishaneye nakil

Özellikle güvenlik düzeyi yüksek olan veya özel ihtiyaç sahibi tutuklular için olan bir
bölümdeki tutuklular, güvenlik açısından sorun olmaması ve tutuklunun uygulamadan
kaçması için bir neden olmaması halinde, güvenlik düzeyi yüksek olan bir hapishaneye
nakledilebilir. Ruh sağlığını koruma kanunu § 5-6 gereğince kabul etmeleri halinde
Kriminalomsorga ait bir kuruma gönderilmelerine karar verilen kişiler için de aynısı
geçerlidir. Güvenlik düzeyi özellikle yüksek olan bir bölümdeki tutukluların güvenlik düzeyi
yüksek olan bir hapishaneye 6 ayı geçmeyen arayla nakledilmelerini Kriminalomsorg
değerlendirir.
Cezasının bir kısmını yerine getirmiş olan hükümlü güvenlik düzeyi yüksek olan bir
hapishaneden güvenlik düzeyi düşük olan bir hapishaneye nakledilebilir. Cezanın amacına
veya güvenliğe uygun olmaması veya mahkumun uygulamadan kaçacağını düşündüren
nedenlerin olması halinde mahkum nakledilmez. Mahkumun deneme ile serbest
bırakılmasına bir yıl kala Kriminalomsorg güvenlik düzeyi düşük bir hapishaneye naklini
değerlendirir.

Cezanın bir bölümü yerine getirildikten sonra mahkum güvenlik düzeyi yüksek veya düşük
olan bir hapishaneden geçiş dönemi evine nakledilebilir. Cezanın amacına veya güvenliğe
uygun olmaması veya mahkumun uygulamadan kaçacağını düşündüren nedenlerin olması
halinde mahkum nakledilmez. Nakil olumlu bir gelişim sağlamak ve yeni suç işlenmesini
önlemek amacıyla yapılmalıdır.
0

15 Haziran 2001 tarih ve 64 Sayılı Kanunda değişiklik yapıldı. (1 Ocak 2002 tarihinde
yürürlüğe girdi).
§ 16. Hapishane dışında ceza uygulaması

Özellikle devam eden olumlu bir gelişimi güvence altına almak ve yeni suç işlenmesini
önlemek amacına uygun olması halinde, Kriminalomsorg, cezanın yarısı yerine getirildikten
sonra, özel koşullarla cezanın hapishane dışında uygulanması için mahkumu nakledebilir.
Cezanın yarısı yerine getirildikten sonra, 18 yaşın altındaki hükümlüyü hapishane dışında
ceza uygulamasına nakletmek için aranan koşulları Kriminalomsorg her zaman değerlendirir.
.Cezanın amacına veya güvenliğe uygun olmaması halinde mahkum nakledilmez.
Şayet hükmedilen koşulsuz hapis cezası veya beklenen serbest bırakma tarihine kadar kalan
süre 4 aydan azsa ve olumlu bir gelişimi güvence altına almak ve yeni suç işlenmesini
önlemek amacına uygunsa, hükümlünün elektronik kontrol alması koşuluyla ceza hapishane
dışında uygulanabilir. 18 yaşın altındaki hükümlünün elektronik kontrol ile hapishane
dışında ceza uygulaması için aranan koşulları yerine getirip getirmediğini Kriminalomsorg
her zaman değerlendirir. 18 yaşın altındaki hükümlü için, verilen hapis cezasının veya
beklenen serbest bırakılma tarihine kadar kalan sürenin 4 aya kadar olması koşulu geçerli
değildir. Elektronik kontrol uygulaması hakkında Kriminalomsorg ayrıntılı kurallar içeren
kararname çıkartabilir. Aynı şekilde birinci fıkranın üçüncü noktası geçerlidir.

Hükümlünün devamlı ikametgahının olması, çalışma, öğrenim veya başka uygulamayla
istihdam edilmesi hapishane dışında ceza uygulaması için aranan bir ön koşuldur. Ayrıca,
yasal olarak hükmedilmeyen keyif verici maddeleri, uyuşturucu maddeleri, hormon ilaçlarını
veya diğer kimyasal maddeleri hükümlü kullanmayacaktır.
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Güvenlik açısından savunulabilir olan, hapishane dışında ceza uygulamasının zorunluluk
arzetmesi durumunda, Kriminalomsorg özel koşulları saptar. Kriminalomsorg’un saptadıkları
arasında aiağıda belirtilenler yer alır:
a)
b)
c)
d)
e)

tedavi görmek
Programa katılmak
Alkolik tedavisinde kullanılan veya yazılan diğer ilaçları almak
İkamet yeriyle ilgili kurallara uymak, veya
Belirli kişilerle birlikte olmaktan vazgeçmek.

Kriminalomsorg güvenlik açısından savunulabilir bir ceza uygulamasında zorunlu görürse
saptanan koşulları iptal edebilir, değiştirebilir veya yeni koşullar saptayabilir.

Kriminalomsorg hükümlünün ön koşullara ve saptanan koşullara uyumunu kontrol eder. Kontrol
bağlamında § 56 gereğince uygulama yapılabilir. Koşullara veya ön koşullara uyulmaması veya
hükümlünün ceza gerektiren bir eylemde bulunmuş olma veya bulunacak olma ihtimalinin
olması veya hükümlünün uygulamadan kaçacağını düşündüren nedenlerin olması halinde, § 14
altıncı ve yedinci fıkrası gereğince tekrar hapishaneye nakil edilme kuralları geçerli olur.
Ceza davasındaki mağdur için veya hapishane dışında ceza uygulamasının başlama zamanını
bilmek isteyen mağdurun varisleri için önem taşıması halinde, Kriminalomsorg mağdura ve
varislerine önceden ikazda bulunur. Koşulların doğrudan mağdur ve onun varisleri için geçerli
olması durumunda, § 16 dördüncü fıkrası d ve e harflerine uygun olarak konulan koşul bilgisini
de ikaz kapsar.
Hükümlü ve mağdura yeniden düzenlenen süreç teklif edilir. İkamet yeri veya belirli kişilerle
birlikte olmama konusundaki kurallara uymak konusunda hükümlü ve mağdurun sözleşme ile
hemfikir olmaları durumunda, Kriminalomsorg hapishane dışında ceza uygulaması koşullarını
saptamak için bu sözleşmeyi dikkate alacaktır.

O Değişiklik yapılan kanunlar, 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih
ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 29 Haziran 2007 tarih ve 84
Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih ve 1139 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe
girdi, yeni ikinci fıkra 13 Haziran 2008 tarih ve 586 sayılı bildirimle 1 Ağustos 2008 tarihinde
yürürlüğe girdi), 20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı Kanun (20 Ocak 2012 tarih ve 41 sayılı
bildirimle 20 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdi), 24 Mayıs 2013 tarih ve 19 Sayılı Kanun, 28
Şubat 2014 tarih ve 3 sayılı Kanun, 9 Mayıs 2014 ve 16 Sayılı Kanun (9 Mayıs 2014 tarih ve 625
Sayılı bildirimle 9 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girdi), 20 Haziran 2014 tarih ve 49 Sayılı
Kanun (20 Haziran 2014 tarih ve 795 sayılı bildirimle 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 16. İkinci seçenek olarak verilen hapis cezasının para cezası yerine çalıştırmak suretiyle
uygulanması

Mahkeme kararı, para cezası veya basitleştirilmiş para cezası ile ikinci seçenek olarak verilen
hapis cezasını yerine getirecek olan kişi kabul ederse, Kriminalomsorg ikinci seçenek olarak
verilen hapis cezasının para cezası yerine çalıştırmak suretiyle yerine getirilmesine karar
verebilir. Bu tür uygulamada cezayı yerine getirecek olan kişinin Norveç’te ikametgahının olması
ve uygulama sırasında Norveç’te ikamet etmesi gerekir. Kriminalomsorg ikinci seçenek olarak
verilen hapis cezasını çekmesi için yaptığı çağrıda para cezasına çarptırılanın onayını alır.
Para cezası yerine çalıştırarak cezanın yerine getirilmesi için aranan koşulların yerine gelmesi
halinde, Kriminalomsorg 2 ile 180 saat arasında değişen hizmet saatı ve 20 günden 6 aya kadar
olan olan uygulama süresi saptar.

Kriminalomsorg mahkeme kararı, para cezası veya basitleştirilmiş para cezası ile saptanan
çerçevede yapılacak olan çalıştırmanın ayrıntılı içeriğini saptar. § 53 birinci ve üçüncü fıkrası, §
54 birinci fıkrası a harfinden c harfine kadar olan harfler ve e, ikinci ve üçüncü fıkrası, § 56 ikinci
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ve üçüncü fıkrası ve § 57 aynı şekilde geçerlidir. Kriminalomsorg ceza verilenin ön koşulları ve
koşulları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Para Cezasına çarptırılanın bilerek veya dikkatsizce kuralları veya üçüncü fıkra gereğini yerine
getirmemesi halinde, Kriminalomsorg cezaya çarptırılana ihlali bildirecek, uygun biçimde
koşulları açıklayacak ve ihlalin tekrarlanmasının sonuçları konusunda cezaya çarptırılana bilgi
verecektir. Koşulların ihlalinin tekrarlanması durumunda veya cezaya çarptırılanın ceza
gerektiren eylemde bulunmuş veya bulunacak olması veya uygulamadan kaçağı olasılığı varsa,
§ 14 yedinci ve sekizinci fıkrası gereğince tekrar hapishaneye konulması hakkındaki kurallar
uygulanır. Kriminalomsorg uygulamaya son verebilir.
Para cezası yerine ceza alanın çalıştırılarak cezanın uygulanması hakkında, saat sayısının
saptanması, içerik ve uygulama ve uygulamaya son verme gibi ayrıntılı kurallar hakkında
Bakanlık kararname çıkartır.

O 24 Haziran 2011 tarih ve 35 Sayılı Kanun (29 Kasım 2013 tarih ve 1363 Sayılı bildirimle 1
Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girdi), 19 Haziran 2015 tarihli ve 65 Sayılı Kanunla (1 Ekim 2015
tarihinde yürürlüğe girmiştir), 16 Aralık 2016 tarih ve 98 Sayılı Kanunla (15 Aralık 2016 tarih
ve 1604 sayılı bildirimle 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi) değişiklik yapıldı.
§ 17. Diğer mahkumlarla birliktelik
Pratikte mümkün olduğu süre mahkum çalışma, öğrenim, program veya diğer uygulamalar
sırasında ve boş zamanlarında birliktelik imkanına sahip olacaktır. § 29 ikinci fıkrası ve
§§ 37,38,39 ve 40 ikinci fıkrası, d harfi gereğince, Kriminalomsorg mahkumu tümüyle veya
kısmen birliktelik dışında bırakma kararı verebilir. Sağlık koşulları veya yer darlığı engeli
olmadığı sürece mahkumlar geceleri tek kişilik odalarda kalacaklardır.
§ 10 ikinci fıkrasında sözü edilen bölümde ceza uygulaması olan mahkumların birlikteliği,
sukünet, düzen ve güvenlik veya mahkumların kendileri veya diğer mahkumlar göz önüne
alınarak, uygunsuz bir müdahale olmaması koşuluyla, tümüyle veya kısmen kısıtlanabilir.
§ 18. İş, öğrenim, program ve diğer girişimler

Kriminalomsorg mahkumların gündüzleri aktivitelerde bulunabilmeleri için gerekli koşulları
sağlayacaktır.
§ 19. Gündelik para ödeneği

§§ 12 ve 13 gereğince hapishanede veya hapishane dışında ceza uygulaması olan mahkumlara
gündelik verilebilir. Miktarı Kriminalomsorgsdirektoratet tarafından saptanır.
O 28 Şubat 2014 tarihli ve 3 Sayılı Kanunla değiştirildi.
§ 20. Serbest dolaşım

Güvenlik engeli olmadıkça ve mahkumun ceza uygulamasından kaçması için bir neden
bulunmuyorsa, Kriminalomsorg mahkumun işe, öğrenime, programa veya diğer girişimlere
katılmasına izin verebilir.

Yasal kesinti sonrası maaşın Kriminalomsorg’a gönderilmesi talep edilebilir. Hapishane
mahkumun serbest dolaşımdaki geçim giderlerini maaşından kesebilir. Miktarı
Kriminalomsorgsdirektoratet tarafından saptanır. Mahkum satın alma ve kendi yemeğini
kendisinin yapması sorumluluğunu yüklemişse, bunun için kesinti yapılmaz. Mahkumun ne tür
masraflarının kesilebileceği ve masraflarının hesaplanması gibi serbest dolaşım sırasındaki
geçim giderlerinin karşılanması konusunda Bakanlık kararname çıkartabilir. Ayrıca, mahkumun
geçim giderleri kesildikten sonra Kriminalomsorg’un ve mahkumun kalan maaşı nasıl
kullanacakları konusunda Bakanlık kararname çıkartabilir.
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Serbest dolaşımın başlama tarihinin bilinmesi ceza davasındaki mağdur veya onun varisleri için
önem taşıyorsa, Kriminalomsorg mağdura veya onun varislerine önceden ikazda bulunur.
O Değişiklik yapılan kanunlar, 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih
ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 16 Aralık 2016 tarih ve 98
Sayılı Kanun (15 Aralık 2016 tarih ve 1604 sayılı bildirimle 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe
girdi).
§ 21. Boş zaman aktiviteleri
Mahkumların fiziksel aktivite ve kültürel faaliyet gibi boş zamanlarında yapabilecekleri
aktivitelere katılabilmeleri için gerekli olan koşulları Kriminalomsorg yerine getirir.
§ 22. Havalandırma

Mahkumlar mümkün olduğu olduğunca her gün açık havaya çıkartılır.
§ 23.Din ve yaşam felsefesi

Kriminalomsorg mahkumlara dinlerini ve yaşam felsefelerini uygulama olanağı sağlar.
§ 24. Röportaj ve söyleşi

Kriminalomsorg hapishaneden röportaj yapılmasına izin verebilir. Hapishanede sükuneti, düzeni
ve güvenliği sağlamak için koşul konulabilir.

Mahkumlar söyleşi ve fotoğraf çektirme hakkına sahiptir. Bu hakkın pratikte uygulanması için
Kriminalomsorg uygun koşulları hazırlar. Kriminalomsorg hapishanede sükuneti, düzeni ve
güvenliği dikkate alarak söyleşi yerini ve zamanını saptayabilir. Ceza Uygulamaları Kanunu § 186
ikinci fıkrası gereğince sınırlama getirilen nezarete alınmış tutuklularla söyleşi için Polis onay
verir.
Birinci fıkra gereğince röportaja izni verilene veya mahkum ile söyleşi yapana, hapishane
güvenliğiyle ilgili bilgiler konusunda sır saklama yükümlülüğü verilebilir. Bilerek veya
dikkatsizlikle sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden para cezasıyla veya 6 aya kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Girişimde bulunmak aynı şekilde cezalandırılır. Etkide bulunmak ceza
gerektirmez.
O

19 Haziran 2015 tarihli ve 65 Sayılı Kanunla (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir)
değişiklik yapıldı.
§ 25. İşbirliği yapılan kurullar

Mahkumların talebi halinde, Kriminalomsorg mahkumların ve çalışanların temsilcileriyle işbirliği
kurulları oluşturmalıdır. Cezanın § 10 ikinci fıkrada sözü edilen bölümde uygulanması halinde,
güvenlik sorunu bulunmuyorsa bu tür kurullar oluşturulabilir. İşbirliği kurulları mahkumların
günlük yaşamlarında önem taşıyan sorunların tartışılması için uygun koşulları sağlama amacını
taşırlar. Tek bir mahkumu veya çalışanı ilgilendiren veya güvenlik uygulamasının
organizasyonunu ilgilendiren sorunlar tartışılamaz.
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§ 26. Özel eşyalar

Kriminalomsorg hapishanede sükuneti, düzeni ve güvenliği dikkate alarak, hapishaneye sokulup
çıkarılmasına izin verilen eşyaların neler olduğuna dair kurallar koyabilir.
§§ 27 ve 28 gereğince hapishaneye sokulup çıkartılan eşyalar incelemeye tabi tutulabilir.

Birinci fıkrayla çelişki içinde hapishaneye sokulmaya ve çıkarılmaya çalışılan para veya eşyalara
geçici olarak el konulabilir. Para veya eşyalar Ceza uygulamaları Kanununun 16. Bölümü
gereğince alınmamışsa, Ceza Yasası § 67 gereği alınmışsa veya bir başka nedenle el koyulmuşsa,
en geç salıverme sırasında veya ziyaretçinin hapishaneyi terk etmesi sırasında geriye iade edilir.
Alkol, keyif verici maddeler, ilaçlar vb Kriminalomsorg imha edebilir.
O

19 Haziran 2015 tarihli ve 65 Sayılı Kanunla (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir)
değişiklik yapıldı.
§ 27. Kişilerin ve eşyaların aranması

Kriminalomsorg izin verilmeyen şeylerin alınmasını önlemek için teknik malzeme veya köpek
kullanarak kişileri ve eşyaları arayabilir. Bulgu veya kişinin aranmaya karşı çıkması halinde,
hapishane kişiyi kabul etmeyebilir. İzin verilmeyen eşyaların bulunması durumunda § 26 üçüncü
fıkrasında belirtilen kurallar uygulanır.
Birinci fıkraya göre yapılan arama olumlu bulguya işaret ediyorsa veya Kriminalomsorg isterse,
kişinin onayı halinde kişi üzerinde arama yapılabilir. Birinci fıkraya göre yapılan arama olumlu
bulguya işaret ediyorsa veya hapishaneye sokulmasına izin verilmeyen şeyleri kişinin içeriye
sokmaya çalıştığına dair kuşkulanma nedeni varsa, kişi aranmasına izin vermese bile, Polis
gelene kadar söz konusu kişi çalışan tarafından engellenebilir. İzin verilmeyen eşya bulunması
halinde birinci fıkranın ikinci ve üçüncü noktaları aynen uygulanır.

Avukat ve diplomatik veya konsoloslukla ilgili temsilci dahil resmi makam temsilcilerinin teknik
malzeme veya köpek kullanılarak birinci fıkra gereğince aranması sadece özel yüksek güvenlik
düzeyi olan bölümde yapılabilir. Aramaya karşı çıkmaları halinde, bu kişler sadece birinci fıkra
gereğince geri çevrilebilirler. Olumlu bulgu halinde § 31 üçüncü fıkrası, altıncı fıkrası gereğince
kontrol girişiminde bulunulabilir.
Doğru kimlik saptamasını güvence altına almak için herkesten geçerli kimlik istenir.
Kriminalomsorg mahkumun ziyaret edilmesine izin vermeden önce, ziyaretçinin sabıka kaydı
konusunda bilgiler önceden alınabilir.
Telefon kullanımında görüşülen kişinin kimliği önceden araştırılabilir.

Doğru kimlik tespitini güvence altına almak için mahkumun fotoğrafı çekilebilir.

O 24 Haziran 2011 tarihli ve35 Sayılı Kanun.
§ 28. Mahkumun, odanın ve eşyaların aranması

Düzensizliği veya ceza gerektiren eylemi önlemek için Kriminalomsorg mahkumu, odasını ve
eşyalarını arayabilir. Araştırma teknik malzeme, köpek kullanılarak veya eşya araması, vücut
araması yapılarak gerçekleştirilebilir.
§ 29. Keyif verici vb madde kullanımını engellemek için yapılan arama
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Kriminalomsorg § 10 birinci fıkrası a,b,c,d harfleri gereğince cezasını çekmekte olan mahkuma,
keyif verici madde, uyuşturucu madde, hormon ilaçları veya yasal olarak yazılmayan diğer
kimyasal ilaç kullanımını engellemek için idrar tahlili, alkol tahlili, kan tahlili yaptırabilir veya
tehlikesiz olan, özellikle rahatsızlık vermeyen diğer araştırmaların yapılmasına katkıda
bulunabilir. Kan tahlili sadece sağlık personeli tarafından yapılabilir.

Mahkumun vücudunda keyif verici madde, uyuşturucu madde, hormon ilaçları veya yasal olarak
yazılmayan diğer kimyasal ilaçları gizleme olasılığı varsa, Kriminalomsorg mahkumun özel
tuvaleti olan tek kişilik odaya konulmasına karar verebilir. Girişimin uygulamaya konulmasının
değerlendirilmesinde doktor görüşü alınarak değerlendirilir. İkamet sırasında mahkum sağlık
personeli tarafından devamlı gözlem altında tutulur. Mahkumun vücudunda yasal olarak
yazılmayan ilaçları gizleme olasılığı varsa, maddeyi açığa çıkarmak için Kriminalomsorg
radiologisk araştırmadan yararlanabilir. Bu tür araştırma için yapılacak havaleye Ceza Yasası §
13 gereğince ışın kullanımının uygun olup olmadığını değerlendiren doktor karar verir.

Mahkumun vücudunda keyif verici madde, uyuşturucu madde, hormon ilaçları veya yasal olarak
yazılmayan diğer kimyasal ilaçları gizleme olasılığı büyükse, maddeyi açığa çıkarmak için vücut
araştırması yapılmasına veya diğer türde girişimde bulunulmasına Kriminalomsorg karar
verebilir. Girişimin uygulamaya konulmasının değerlendirilmesinde doktor görüşü alınarak
değerlendirilir. Müdahale sadece sağlık personeli tarafından yapılabilir. Pratik olarak mümkünse,
önceden bölgesel düzeyden onay alınır.
O 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanunla değiştirildi (12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı
bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 30. Posta gönderimi
Bu kuralın dışında olan başka bir kayıt yoksa mahkumlar posta gönderebilecek ve
alabileceklerdir.

Posta teslim edilmeden veya gönderilmeden önce, güvenlik düzeyi özellikle yüksek olan
hapishanedeki mahkuma gelen ve giden postayı Kriminalomsorg kontrol eder. Güvenlik düzeyi
yüksek olan hapishanedeki mahkuma gelen ve giden posta kontrol edilir. Ancak, güvenlik
nedenleri engel oluşturmasa kontrol yapılmayabilir. Güvenlik düzeyi düşük olan hapishanedeki
ve geçici ikametgahtaki mahkuma gelen ve giden posta, güvenlik nedeniyle zorunlu görülmesi
halinde, kontrol edilir. Posta teslim edilmeden veya gönderilmeden önce ve § 27 birinci
fıkrasında belirtilen inceleme yapılarak, gönderimim açılıp okunması suretiyle posta kontrolü
yapılabilir. Özellikle yüksek güvenlik düzeyi olan bölümde, mahkumların çalışanların
anlayabileceği bir lisanla haberleşmeleri zorunlu kılınabilir. Yüksek güvenlik düzeyi olan
bölümde, mahkumun ayrıcalıksız ve bireysel değerlendirmeye göre çalışanların anladığı bir
lisanla haberleşmeleri zorunlu kılınabilir.
Gönderilen postanın ceza gerektiren eylemin planlanması veya uygulanması, uygulamadan
kaçma veya sükuneti, düzeni ve güvenliği bozacak eylemler konusunda bilgi içermesi halinde,
Kriminalomsorg mahkuma gelen veya mahkumun göndereceği postayı teslim etmeyi kabul
etmeyebilir. Mahkum zararsız teslim edilebilecek olan posta bölümü konusunda
bilgilendirilmelidir.
Mahkumun hali hazırda almış olduğu posta üçüncü fıkra gereğince kontrol edilebilir.

Avukat ve diplomatik temsilci veya konsoloslukla ilgili temsilci dahil resmi makam
temsilcilerinden gelen veya bunlara gönderilen posta, § 27 üçüncü fıkrası gereğince kontrol
edilebilir. Kontrol okuma ile yapılmaz. Posta her zaman mahkumun huzurunda açılır.

Güvenlik nedenleri veya savunulabilir bir kaynak yönetimi engel oluşturmazsa, Kriminalomsorg
ayrıntılı kurallarla mahkuma metin, ses ve fotoğraf ile elektronik iletişimde bulunma izni
verebilir. İkinci fıkradan altıncı fıkraya kadar olan kurallar aynen geçerlidir.
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O Değişiklik yapılan kanunlar, 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih
ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 29 Haziran 2007 tarih ve 84
Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih ve 1139 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe
girdi), 16 Aralık 2016 tarih ve 98 Sayılı Kanun (15 Aralık 2016 tarih ve 1604 sayılı bildirimle 1
Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 31. Ziyaret
Bu kuralın dışında olan başka bir kayıt yoksa mahkumlar ziyaret kabul edebileceklerdir.

Kriminalomsorg güvenlik düzeyi özellikle yüksek olan bölümdeki ziyareti kontrol eder. Güvenlik
düzeyi özellikle yüksek olan hapishanede ziyaret kontrol edilir. Ancak, Güvenlik nedenleri engel
oluşturmazsa kontrol yapılmayabilir. Güvenlik nedenleri zorunluluk kılarsa, güvenlik düzeyi
düşük olan hapishanede ve geçici ikametgahta yapılan ziyaret kontrol edilir.
Ziyaret sırasında kontrol, cam duvar kullanılarak konuşmanın işitilmesi suretiyle veya mahkum
ile ziyaretçi arasında fiziksel kontak yasaklanarak, çalışanın gözetimi altında yapılır. Güvenlik
nedenleriyle konuşmanın duyulması zorunlu olursa mahkum ve ziyaretçinin çalışanın
anlayabileceği bir lisanla konuşmaları gerekebilir. Gerekli görülürse aynı anda birden fazla
kontrol uygulaması yapılabilir.
Ceza gerektiren bir eylemin planlanması ve uygulanması, cezadan kaçma veya sükuneti, düzeni
ve güvenliği bozacak eylemler için ziyaretin kötüye kullanılacağına dair sebep olması halinde,
Kriminalomsorg ziyareti kabul etmeyebilir. Ziyaretin mahkum için büyük önem taşıması ve bu
fıkranın birinci noktasında sözü edilen amaçla ziyaretin kötüye kullanımını engellemek için
kontrolün yeterli olması halinde, ziyaretin kabul edilmesi ve karşı çıkılmaması gerekir.
§ 27 birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası gereğince ziyaretçi kontrol edilebilir.

Avukat ve diplomatik temsilci veya konsoloslukla ilgili temsilci dahil resmi makam temsilcileri
27. maddenin ikinci fıkrasından beşinci fıkrasına kadar olan kurallar gereğince kontrol edilebilir.
Ziyaret sırasında konuşmaya kulak misafiri olarak kontrol yapılmaz.
Ziyaretin ziyaretçi odasında yapılması gerekir. Çocuk ziyaretinin nazik bir şekilde yapılması için
hapishane koşulları uygun hale getirecektir. Geçerli ziyaret kurallarına uyulmaması halinde
ziyaret iptal edilir.

Güvenlik açısından savunulur olması halinde, 18 yaşın altındaki mahkumlar hapishane yakınında
ikamet eden aile yakınları tarafından 3 güne kadar olan sürelerle ziyaret edilebilir.
Kriminalomsorg mahkumun aile yakınlarının ziyaretinin uygulanması ve ekonomik yardım
konusunda kararname çıkartır.
O Değişiklik yapılan kanunlar 29 Haziran 2007 tarih ve 84 Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih ve
1139 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı
Kanun (30 Ekim 2015 tarih ve 1233 sayılı bildirimle 30 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 32. Telefon görüşmeleri
Bu kural dışında başka bir kayıt olmadığı süre mahkumlar telefon görüşmesi yapabilir.

Güvenlik düzeyi özellikle yüksek olan bölümdeki mahkumların telefon aramaları ve telefonla
aranmaları sırasında yaptıkları telefon görüşmelerini Kriminalomsorg kontrol eder.
Güvenlik düzeyi yüksek olan hapishanedeki mahkumların telefon aramaları ve telefonla
aranmaları sırasında yaptıkları telefon görüşmeleri kontrol edilir. Ancak, güvenlik kuralları engel
oluşturmuyorsa kontrol yapılmayabilir. Güvenlik düzeyi düşük olan hapishanedeki ve geçiş
dönemi ikametgahındaki mahkumların telefon aramaları ve telefonla aranmaları sırasında
yaptıkları telefon görüşmeleri, güvenlik nedeniyle zorunlu olursa, kontrol edilir.
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Telefon görüşmesinin kontrolü görüşmenin dinlenmesi ile yapılabilir. Dinlenme konusunda
görüşen taraflar önceden ikaz edilir. Taraflar personelin anladığı lisanda görüşme yapmak
zorunda bırakılabilir. Görüşme sırasında tarafların kimlikleri araştırılabilir.

Ceza gerektiren bir eylemin planlanması ve uygulanması, cezadan kaçma veya sükuneti, düzeni
ve güvenliği bozacak eylemler için telefon görüşmesinin kötüye kullanılacağına dair sebep olması
halinde, Kriminalomsorg mahkumların telefon görüşmesi yapmasını kabul etmeyebilir. Telefonla
görüşmenin mahkum için büyük önem taşıması ve bu fıkranın birinci noktasında sözü edilen
amaçla telefon görüşmesinin kötüye kullanımını engellemek için kontrolün yeterli olması
halinde, ziyaretin kabul edilmesi ve karşı çıkılmaması gerekir.
Mahkumun ceza uygulamasından kaçmayı planlama olasılığı halinde telefon görüşmesi banda
kaydedilebilir.
Avukat ve diplomatik temsilci veya konsoloslukla ilgili temsilci dahil resmi makam
temsilcilerinin yaptıkları ve onlarla yapılan telefon görüşmeleri 27. maddenin altıncı fıkrası
gereğince görüşme başlamadan önce kontrol edilebilir. Telefon görüşmesi dinlenemez veya
banda alınamaz.

O 29 Haziran 2007 tarih ve 84 Sayılı Kanunla değiştirildi (12 Ekim 2007 tarih ve 1139 sayılı
bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi)
§ 33. Hapishaneden alınan izin

Önemli ve güçlü nedenlerin olması veya iznin ceza uygulanmasının devamında amaca hizmet
etmesi halinde, güvenlik nedeniyle engel bulunmaması durumunda, Kriminalomsorg mahkuma
kısa süreli izin verebilir.
Cezanın bir bölümü yerine getirildikten sonra mahkumlara normal izin verilebilir.

İznin güvenlik açısından savunulur olup olmadığının değerlendirilmesinde, Kriminalomsorgun
uygulama sırasında mahkum ve mahkumun davranışları hakkında edindiği bilgiden yola
çıkılarak, mahkumun yeni bir suç işleyeceği, uygulamadan kaçacağı veya şartlara ve
§ 36 birinci ve ikinci fıkrası gereğince saptanan izin kurallarına uymayacağı konusunda tahmini
sebep olup olmadığına ağırlık verilir.
§ 34. Hapishane dışına çıkarma

Kriminalomsorg mahkumu personel eşliğinde hapishane dışına çıkartabilir.
§ 35. Ceza uygulamasının yarıda kesilmesi

Mahkumun sağlık durumu gereği veya bir başka şekilde çözüm bulunamayan özel ağırlaştırıcı
nedenlerin olması halinde, Kriminalomsorg cezayı yarıda kesme kararı verebilir.
§ 36. İzin ve cezanın yarıda kesilmesinde koşulların saptanması

Mahkumun izinde olması ve cezanın yarıda kesilmesi halinde, yeni ceza gerektiren eylemde
bulunmaması, bildirilen adreste ikamet etmesi, ikinci fıkra gereğince saptanan koşullara uyması
ve saptanan zamanda hapishaneye ayık bir şekilde dönmesi bir ön koşuldur. Ayrıca, mahkum
İzindeyken keyif verici maddeler, uyuşturucu maddeler, hormon ilaçları veya kullanımı yasal
olmayan başka kimyasal maddeler kullanmayacaktır.
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Güvenlik açısından savunulabilen izin uygulamasında veya ceza uygulamasının yarıda
kesilmesinde zorunluluk görülmesi halinde, Kriminalomsorg özel şartları saptayacaktır. Bunlar
arasında aşağıda belirtilen, mahkumla ilgili kararlar şunlardır: Mahkum
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

belirtilen makamı veya kişiyi gidip ziyaret edecek,
belirtilen zamanda Polise ve Kriminalomsorga görünecek,
alkol tedavisinde kullanılan ilacı veya yazılan diğer ilaçları kullanacak,
dışarı çıkmadan önce idrar tahlili veya alkol testi yaptıracak,
belirli kişiler tarafından alınıp hapishaneye getirilecek,
İkamet yeri konusundaki kurallara uyacak,
Belirli kişilerle birlikte olmaktan kaçınacak, veya
Cezanın yarıda kesilmesi sırasında keyif verici maddeler, uyuşturucu maddeler, hormon
ilaçları veya kullanımı yasal olmayan başka kimyasal maddeler kullanmayacaktır. Alkol
kullanımının yasaklanması koşulu sadece güvenlik açısından sakıncasız görülmesi
halinde ihlal edilecektir.

İznin başlama anı veya ceza uygulamasının yarıda kesilme anı ceza davasındaki mağdur veya
onun varisleri için önem taşıyorsa, Kriminalomsorg mağdura ve varislerine önceden ikazda
bulunacaktır. Bu koşulların doğrudan mağduru veya onun varislerini ilgilendirmesi halinde,
bu ikaz § 36 ikinci fıkrası f ve g harfleri gereğince saptanan koşullar hakkındaki bilgileri de
kapsayacaktır.
Hükümlü ve mağdura yapıcı süreç önerisinde bulunulur. İkamet yeri veya belirli kişilerle
birlikte olmaktan kaçınma konusunda koyulan kurallara uyma konusunda sözleşmeyle
hemfikir olurlarsa, Kriminalomsorg izin veya cezanın yarıda kesilmesiyle ilgili koşulları
saptarken bu sözleşmeyi göz önünde bulundurur. Sözleşmenin mağdur veya hükümlü için
uygun olmaması halinde, Kriminalomsorg bu sözleşmeyi dikkate alma ihtiyacı duymaz.

1

Değişiklik yapılan kanunlar, 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanun (12 Ekim 2007
tarih ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 14 Haziran 2013
tarih ve 44 Sayılı Kanun, 20 Haziran 2014 tarih ve 49 Sayılı Kanun (20 Haziran 2014
tarih ve 795 sayılı bildirimle 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 37. Yapıcı girişim olarak birliktelik dışına çıkarma

Kriminalomsorg aşağıda belirtilen nedenlerle, gerekli görürse, bir mahkumu tümüyle veya
kısmen diğer mahkumlarla olan birlikteliğin dışında tutmaya karar verebilir:

a) mahkumun hapishanedeki çevreyi oldukça olumsuz biçimde etkilemeye devam etmesini
önlemek,
b) mahkumun kendisine zarar vermesini, şiddet uygulamasını veya başkalarına karşı
tehditlerde bulunmasını önlemek,
c) büyük ölçüdeki maddi zararı önlemek
d) ceza gerektiren eylemleri engellemek, veya
e) sükuneti, düzeni ve güveni sağlamak.
18 yaşın altındaki mahkumlar için birinci fıkranın b harfinden e harfine kadar olan kurallar
aynen geçerlidir. Bununla birlikte, sadece çok büyük zorunluluk olması ve daha hafif bir
uygulamanın başarısızlıkla sonuçlanması veya açıkça yetersiz kalacağı hallerde, birliktelik
dışına çıkarma kararı verilebilir.
Birinci fıkranın a harfinden e harfine kadar olan ve ikinci fıkrada belirtilen kurallara göre
eylemleri önlemede yeterli olacaksa, kriminalomsorg mahkumun diğer mahkumlarla olan
birlikteliğini kısmen engelleme kararı verir.

Birinci, ikinci veya üçüncü fıkralara göre uygulanan, diğer mahkumlarla olan birlikteliğin
tümüyle veya kısmen engellenmesi gerektiğinden fazla süre sürdürülmez. Birliktelik dışı
bırakmak için hala geçerli neden olup olmadığını Kriminalomsorg kısa bir süre sonra tekrar
değerlendirir.
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Birlikteliğin tümüyle engellenmesi 14 günü aşarsa, mahkumun birliktelik dışında bırakılmasına
devam edilip edilmeyeceği konusunda bölgesel düzeyde karar verilir. Birlikteliğin engellenmesi
toplam 42 günü geçerse, uygulama Kriminalomsorgsdepartement’e bildirilir. Bu kuruma daha
sonra 14 gün arayla bildirimde bulunulur. Birinci fıkranın a harfinden e harfine kadar olan
kurallara göre yapılan birliktelik engellemesi mahkumun kendi isteği halinde sadece 1 yıl
boyunca uygulanabilir.18 yaşın altındaki mahkumun birliktelik dışı bırakılma kararı hemen
bölgesel yönetim kademesine bildirilir. Kriminalomsorg uygulamanın dayanağının olup
olmadığını en kısa zamanda değerlendirir. Birliktelik engellemesi 3 günü geçerse, dava yeniden
değerlendirilmesi için bölgesel yönetim kademesine gönderilir. Birliktelik engellemesi 5 günü
geçerse, uygulama Kriminalomsorgsdepartement’e bildirilir. (18 yaşın altındaki mahkumun
tümüyle birliktelik dışı bırakılması kesinlikle 7 günü geçmez)1
Kısmen birliktelik dışı bırakmanın 30 günü geçmesi halinde, uygulama bölgesel yönetim
kademesine bildirilir. 18 yaşın altındaki mahkumun kısmen birliktelik dışı bırakılması 7 günü
geçerse, mahkumun birliktelik dışı bırakılmaya devam edilip edilmeyeceğine
Kriminalomsorgsdepartement karar verir. Daha sonra 7 gün arayla bu kuruma bildirimde
bulunulur.
Kimseye gereksiz yere zarar verilmemesi ve acı çektirilmemesi için birlikteliğin engellenmesi
dikkatlice uygulanır. Birliktelikleri tümüyle engellenen mahkumlar personel tarafından günde
çok kez gözlemlenir. Doktora birlikteliğin engellenmesi konusunda hemen ikazda bulunulur.
18 yaşın altındaki mahkumlar devamlı gözetim altında olur.

Belirsiz sayıda mahkumun birinci fıkrada belirtilen eylemlerde bulunmuş olma veya bulunmak
üzere olma olasılığı varsa veya akut bina veya personel koşulları zorunlu kılıyorsa,
Kriminalomsorg mahkumların tümünün veya bazılarının birlikteliğini engelleme kararı verebilir.
Bu tür engelleme 3 güne kadar yapılabilir. Bölgesel yönetim kademesi özel nedenler olması
halinde 3 güne kadar uzatabilir. 18 yaşın altındaki mahkumlar için onuncu fıkra geçerlidir.

Akut bina veya personel koşulları çok zorunlu kılıyorsa, veya mahkumun kendi isteği üzerine çok
zorunlu görülmesi halinde, Kriminalomsorg 18 yaşın altındaki mahkumun tümüyle veya kısmen
birliktelik dışı bırakılmasına karar verebilir. Daha hafif bir uygulamanın beyhude denenmiş
olması veya açıkça yetersiz olması gerekir. 18 yaşın altındaki mahkumun birliktelik dışı
bırakılma kararı hemen bölgesel yönetim kademesine bildirilir. Bu tür engelleme 2 güne kadar
uygulanabilir. . Bölgesel yönetim kademesi özel nedenler olması halinde 2 güne kadar uzatabilir.
Bu durumda Kriminalomsorgsdepartement’e de bildirimde bulunulur. Kimseye gereksiz yere
zarar verilmemesi ve acı çektirilmemesi için birlikteliğin engellenmesi dikkatlice uygulanır. 18
yaşın altındaki mahkumlar devamlı gözetim altında olur. 18 yaşın altındaki mahkumun
birlikteliğinin engellenmesi ve aynı zamanda bu tür uygulamanın olası olumsuz etkilerini
engellemek için Kriminalomsorg ayrıntılı kurallar koyabilir.
§ 10 ikinci fıkrasında sözü edilen bölümlerde birlikteliği engellemede § 17 ikinci fıkrası
uygulanır.

Değişiklik yapılan kanunlar, 14 Haziran 2013 tarih ve 44 Sayılı Kanun, 28 Şubat 2014 tarih ve 3
Sayılı Kanun, 20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı Kanun (30 Ekim 2015 tarih ve 1233 sayılı
bildirimle 30 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi, beşinci fıkranın sonuncu cümlesi hariç
tutuldu), 28 Şubat 2014 tarihli ve 3 Sayılı Kanunla değiştirildi, 22 Nisan 2016 tarih ve 3 Sayılı
Kanun (22 Nisan 2016 tarih ve 407 sayılı bildirimle 22 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi),
20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı Kanunla değişiklik yapılacak (Kral tarafından saptanan tarihte
yürürlüğe girer, beşinci fıkra sonuncu nokta).
1 Bu nokta yürürlüğe girmedi.
§ 38.Hapishanede zorlama araçlarının kullanımı

Kriminalomsorg aşağıda belirtilen nedenlerle güvenlik hücresi, güvenlik yatağı veya diğer onaylı
zorlama araçlarını kullanabilir:
a) Ciddi bir saldırıyı veya kişinin yaralanmasını engellemek,
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b)
c)
d)
e)
f)

Ciddi tehditleri veya binaya verilecek büyük zararı önlemek,
Ciddi başkaldırma ve huzursuzlukları önlemek,
Taşıma sırasında veya belirli bir yerde hapisten kaçmayı engellemek,
Hapishaneye yasal olmayan yoldan girişi engellemek, veya
Kapatılan veya girişi engellenen odaya girişi engellemek.

Sadece koşulların kesinlikle zorunlu kılması ve daha hafif bir uygulamanın beyhude denenmiş
olması veya yetersiz olacağının açıkça görülmesi halinde, Kriminalomsorg zorlama araçlarını
kullanır. Kimseye gereksiz yere zarar verilmemesi ve acı çektirilmemesi için zorlama araçları
dikkatli kullanılır. Güvenlik hücresinin veya güvenlik yatağının kullanım kararının
değerlendirilmesinde, mümkün olduğu kadar doktor görüşü alınarak göz önünde bulundurulur.
Bunun ardından uygulamaya gerek olup olmadığına Kriminalomsorg hemen karar verir.
18 yaşın altındaki mahkum için zorlama araçları sadece çok zorunlu olması ve daha hafif bir
uygulamanın beyhude denenmiş olması veya yetersiz olacağının açıkça görülmesi halinde
kullanılır. Kimseye gereksiz yere zarar verilmemesi ve acı çektirilmemesi için zorlama araçları
dikkatli kullanılır. Güvenlik hücresinin veya güvenlik yatağının kullanım kararının
değerlendirilmesinde, mümkün olduğu kadar doktor görüşü alınır. 18 yaşın altındaki mahkum
sürekli gözetim altında tutulur. Bunun ardından uygulamaya gerek olup olmadığına
Kriminalomsorg hemen karar verir.

Güvenlik yatağının 24 saatten fazla kullanılması halinde, uygulamanın sürdürülmesi konusunda
karar verecek olan bölgesel yönetim kademesine bildirilir. Sorun 24 saat sonra tekrar
değerlendirilir. Güvenlik yatağının 3 günden fazla kullanılması halinde,
Kriminalomsorgdirektoratet’e bildirilir. 18 yaşın altındaki mahkum için güvenlik yatağı
kullanımı hemen uygulamanın sürdürülmesi konusunda karar verecek olan bölgesel yönetim
kademesine bildirilir. Güvenlik yatağının 24 saatten fazla kullanılması halinde, uygulama
Kriminalomsorgdirektoratet’e bildirilir.
günden fazla Güvenlik yatağı kullanımı uygulamanın sürdürülmesi konusunda karar verecek
olan bölgesel yönetim kademesine bildirilir. Güvenlik yatağının 6 günden fazla kullanılması
halinde, uygulama Kriminalomsorgdirektoratet’e bildirilir. 18 yaşın altındaki mahkum için
güvenlik yatağının 24 saatten fazla kullanılması halinde, uygulamanın sürdürülmesi konusunda
karar verecek olan bölgesel yönetim kademesine bildirilir. Güvenlik yatağının 3 günden fazla
kullanılması halinde, Kriminalomsorgdirektoratet’e bildirilir.
O Değişiklik yapılan kanunlar, 28 Şubat 2014 tarih ve 3 Sayılı Kanun, 20 Ocak 2012 tarih ve 6
Sayılı Kanun (30 Ekim 2015 tarih ve 1233 sayılı bildirimle 30 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe
girdi, 28 Şubat 2014 tarih ve 3 Sayılı Kanunla değiştirildi.
§ 39.Hapis cezası uygulamasının, nezarete almanın ve ceza hukukuna uygun özel uygulamaların
ihlalinin sonucu olarak hemen uygulanan engelleme
Bir mahkumun § 40 ikinci fıkrası c, d ve e harfleri uyarınca tepki gerektiren bir eylemde
bulunmuş olması ihtimali halinde, Kriminalomsorg bu mahkumu 24 saate kadar diğerleriyle
birlikte olmaktan tecrit edebilir. Bu hemen engelleme hali 18 yaşın altındaki mahkumlar için
uygulanamaz.

O Değişiklik yapılan kanunlar, 21 Aralık 2005 tarih ve 131 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 tarih
ve 1580 sayılı bildirimle 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 20 Ocak 2012 tarih ve 6 Sayılı
Kanun (30 Ekim 2015 tarih ve 1233 sayılı bildirimle 30 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
§ 40. Hapis cezası uygulamasının, nezarete almanın ve ceza hukukuna uygun özel uygulamaların
ihlalinin sonucunda gösterilen tepki
Mahkumun bilerek veya dikkatsizce sükunet, düzen ve disiplinle ilgili kuralları ve bu yasa
gereğince saptanan ön koşul ve koşulları ihlal etmesi halinde, Kriminalomsorg bu kurala göre
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tepki gösterebilir. Hapishaneden geçici olarak çıkma sırasında veya hapishaneye götürülüp
getirilirken yapılan ihlal bu kapsamdadır. Bu tür ihlali özendiren için de tepki gösterilebilir.
Aşağıda belirtilen tepkiler uygulanabilir:
a)
b)
c)
d)

yazılı uyarma
belirli bir süre için günlük ödeneğin durdurulması
İmtiyazın geri alınması,
Aynı tepki konusunda saptanan ihlal için 20 güne kadar boş zamanlarda diğerleriyle olan
birlikteliğin veya diğer boş zaman aktivitelerinin engellenmesi, veya
e) 4 aya kadar olan bir dönem için izin kaybı.

§ 16 gereğince hapishane dışında ceza uygulamasına tabi olan bir mahkum, § 14 dördüncü fıkrası
gereğince tekrar hapishaneye konulmasına karar verilmezse, yazılı uyarı verilir. Şayet mahkum
ihlal nedeniyle hapishaneye nakledilecekse, sadece mahkumun ceza uygulamasından kaçınması
halinde tepki gösterme kararı verilir.
Mahkumun birden fazla ihlali varsa, Kriminalomsorg ortak tepki kararı verir. İkinci fıkranın a,b,
d ve e harfleri gereğince bir tepkiye ek olarak bir imtiyaz kaybına karar verilebilir. Bunun yerine
Kriminalomsorg iki imtiyaz kaybına karar verebilir. Mahkumun ihlal sonucunda daha sıkı bir
hapishaneye nakli halinde, mahkum uygulamaya karşı çıkmadıkça tepki gösterilmez.

Tepki üç aya kadar olan deneme süresiyle koşullu olabilir. Deneme süresi içinde mahkumun yeni
bir ihlalde bulunması halinde, deneme süresine son verilir. Bu durumda Kriminalomsorg yeni bir
ortak tepkide bulunur.
Sağlık veya diğer özel sorunlar nedeniyle, bir tepki yarıda kesilebilir veya tümüyle veya kısmen
iptal edilebilir. Kesintiye uğratılan bir tepki uygulamasının üç ay içinde yeniden uygulamaya
konulmaması halinde, bu tepkiden vazgeçilir.
Ceza Yasasının 461’inci maddesinin birinci fıkrasında sözü edilen yükümlülüğü bilerek veya
büyük dikkatsizlik göstererek yerine getirmeyene para cezası veya 3 aya kadar hapis cezası
verilir. 14 günden az hapis cezası verilebilir. § 58 gereğince, ihlal konusundaki kurallara göre
değerlendirilen toplum hizmeti görme cezası için gelmeme halinde birinci nokta geçerli olmaz.
Mahkumun hapis cezası, nezaret veya ceza hukukuna uygun özel tepkiler için yükümlüğünü
yerine getirmemesi ceza davasındaki mağdur veya onun varisleri için önem taşıyorsa,
Kriminalomsorg mümkün olan en kısa zamanda mağduru veya onun varislerini ikaz eder.

O Değişiklik yapılan kanunlar, 21 Aralık 2005 tarih ve131 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 tarih
ve 1580 sayılı bildirimle 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 29 Haziran 2007 tarih ve 83
Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe
girdi), 14 Haziran 2013 tarih ve 44 Sayılı Kanun,19 Haziran 2015 tarih ve 65 Sayılı Kanun (1
Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi). 20 Ocak 2012 tarih ve 6 sayılı Kanunla değiştirildi (Kralın
karar verdiği tarihte yürürlüğe girer).
§ 41. Tahliye hazırlığı

Kriminalomsorg tahliye denemesinden uzun zaman önce hazırlık yaparak uygun koşulların
hazırlanmasına katkıda bulunur. Kısa süreli hapis cezasına çarptırılan mahkumlar için de
mümkün olduğunca bu çalışma yapılır. Tahliye sonrasında konut, iş, eğitim veya yasalara saygılı
bir yaşam sürdürme konusunda katkısı olabilecek diğer girişimler için yardım sunabilen resmi
makamlar, organizasyonlar veya özel kişilerle gerek olduğu ölçüde bağlantı kurulur.
§ 42. Hapis cezası sonrasında tahliye

Söz konusu kişi olası nezarette geçen süre dahil cezanın üçte ikisini ve en az 60 günü yerine
getirdikten sonra, Kriminalomsorg mahkumu şartlı tahliye edebilir. Şartlı tahliye sonrasında
kalan ceza süresinin 14 günden az olması halinde, sadece güçlü nedenlerin olması durumunda
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şartlı tahliye yapılabilir. Yabancı ülkede 30 yıldan fazla hapse çarptırılan ve cezasını Norveç’te
çekmesi için Norveç’e nakli yapılan hükümlü en az 20 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye
edilebilir.

Artık hapiste olmayan, ancak, birinci fıkra gereğince şartlı tahliye koşullarını sağlayan bir
hükümlünün yeniden hapse konulmadan tahliye edilmesine Kriminalomsorg karar verebilir.
Hapis cezasının yarısı yerine getirilmiş ve nezarette geçen günler dahil en az 60 gün hapis
yatılmışsa, özel koşulların yerine gelmesiyle, Kriminalomsorg hükümlüyü şartlı tahliye edebilir.
Özel koşulların yerine gelmesi halinde, Kriminalomsorg tahliye tarihinden kısa bir süre önce
hükümlüyü tahliye edebilir.

Genel değerlendirme sonrasında koşulların uygun bulunmaması halinde, Kriminalomsorg şartlı
tahliye kararı vermez. Kriminalomsorg özelllikle cezanın uygulanması sırasında hükümlünün
davranışlarına ve şartlı tahliye sırasında hükümlünün yeni ceza gerektiren eylemlerde
bulunabileceğini düşündüren nedenlerin olup olmadığına ağırlık verir.
Mahkumun tahliye tarihinin bilinmesi mağdur veya onun varisleri için önem taşıyorsa,
Kriminalomsorg mağduru veya onun varislerini önceden ikaz eder. Tahliye edilen şartlı tahliye
sırasında adres değiştirirse ve bu durum mağdur veya onun varisleri için önem taşıyorsa, yine
ikazda bulunulabilir. Bu paragrafa göre yapılan ikaz, § 43 ikinci fıkrası d harfi gereğince koyulan
koşulların doğrudan mağdur veya onun varisleri için geçerli olması durumunda, bu koşullar
hakkındaki bilgiyi de kapsar.
Verilen hapis cezasının tümüyle yerine getirildiği anda deneme süresi sona erer.

O Değişiklik yapılan kanunlar, 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanun (12 Ekim 2007 tarih ve
1138 sayılı bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi), 14 Haziran 2013 tarih ve 44 Sayılı
Kanun, 16 Aralık 2016 tarih ve 98 Sayılı Kanun (16 Aralık 2016 tarihi ve 1604 sayılı kanunla 1
Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 43. Hapis cezası için şartlı tahliyede koşulların saptanması ve değiştirilmesi
Şartlı tahliyede tahliye edilenin deneme süresinde yeni ceza gerektiren bir eylemde
bulunmaması bir ön koşuldur.

Şartlı tahliyenin güvenlik açısından savunulabilir şekilde uygulanmasının zorunlu görülmesi
halinde, şartlı tahliye edilenin zaman sınırlaması olan bir dönemde ayık olarak Kriminalomsorg’a
gelmesini Kriminalomsorg koşul olarak koyar. Güvenilir bir uygulamada zorunlu görülmesi
durumunda, Kriminalomsorg tahliye döneminde toplantıya gelme yükümlülüğüyle birlikte, şartlı
tahliye edilenin yerine getirmesi gereken, aşağıda belirtilen koşulları saptar:
a) ikametgah konusundak kurallara uymak,
b) Kriminalomsorg’un havalesi üzerine, resmi makama, kişiye veya organizasyona ayık
olarak gitmek,
c) Tedavi kurallarına uymak,
d) İkamet, iş ve eğitimle ilgili kurallara uymak, veya
e) Belirli kişilerle birlikte olmaktan kaçınmak.

Şartlı tahliyenin güvenlik açısından savunulabilir şekilde uygulanmasının zorunlu görülmesi
halinde, toplantıya katılma yükümlülüğü olan bir dönem için saptanan koşullar iptal edilebilir,
değiştirilebilir veya ikinci fıkrada sözü edilen yeni koşullar saptanabilir. § 43 gereğince saptanan
koşulların ihlalinden şüphe duyulması halinde, § 56’ya göre tedbir alınabilir.
Kriminalomsorg üçüncü fıkrada belirtilen aynı koşullarla deneme süresi içindeki toplantıya
katılma yükümlülüğü dönemini uzatabilir.
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Hükümlü ve mağdura yapıcı süreç önerisinde bulunulur. İkamet yeri veya belirli kişilerle birlikte
olmaktan kaçınma konusunda koyulan kurallara uyma konusunda sözleşmeyle hemfikir
olurlarsa, Kriminalomsorg şartlı tahliye ile ilgili koşulları saptarken bu sözleşmeyi göz önünde
bulundurur. Sözleşmenin mağdur veya hükümlü için uygun olmaması halinde, Kriminalomsorg
bu sözleşmeyi dikkate alma ihtiyacı duymaz.
0 20 Haziran 2014 tarih ve 49 Sayılı Kanunla değiştirildi (20 Haziran 2014 tarih ve 795 sayılı
bildirimle 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 44. Kriminalomsorg ile toplantıya katılma yükümlülüğü olan dönemde şartlı tahliye
koşullarının ihlali

Şartlı tahliye edilenin bilerek veya dikkatsizce § 43 ikinci fıkrası gereğince saptanan şartları ihlal
etmesi halinde, Kriminalomsorg şartları sıkılaştırmak için şartlı tahliye edileni toplantıya çağırır.
Toplantıda şart ihlalinin tekrarlanmasının sonuçları konusunda şartlı tahliye edilen
bilgilendirilir. Yeni şart ihlalini engellemede gerekli görülürse, Kriminalomsorg § 43 ikinci fıkrası
gereğince şartları veya şartlı tahliye edilenin aşağıda belirtilen koşullara uymaması halinde
uygulamaya konulacak olan yeni şartları saptar:
a) Keyif verici madde, uyuşturucu madde, hormon ilaçları veya yasal olarak yazılmayan
diğer kimyasal ilaçlar kullanımından kaçınmak, veya
b) § 43 ikinci fıkrası gereğince toplantıya katılma yükümlülüğüne ek olarak Polise veya
Kriminalomsorga karşı nerede bulunduğunu bildirim yükümlülüğü konusundaki
kurallara uymak.

Şartlı tahliye edilenin Kriminalomsorg ile yaptığı toplantı sonrasında veya birinci fıkra gereğince
saptanan şartları yeniden ihlal etmesi halinde, bölgesel kademe yönetimi kalan cezasını tümüyle
veya kısmen tamamlaması için tekrar hapishaneye konulması talebiyle davayı mahkemeye
getirebilir. Ceza Yasası § 52 birinci fıkrası a harfi gereğince toplum için çalışma cezasında karar
değişikliği konusundaki kurallar, şartlı tahliye sonrasında kalan cezanın yerine getirilmesi için
tekrar hapishaneye koyma konulu davalarda uygulanır. § 58 ikinci fıkrası ikinci noktası aynen
geçerlidir.

Şartlı tahliye edilenin birinci fıkra gereğince şartları sıkılaştırmak için yapılan toplantıya
katılmaması halinde, ceza uygulaması kesintiye uğratılabilir. Şartları sıkılaştırmak için toplantı
yapıldıktan sonra şartlı tahliye edilenin kuralları yeniden ihlal etmesi halinde de aynısı geçerlidir.
Bölgesel kademe yönetiminin ikinci fıkra gereğince davayı mahkemeye getirmesi halinde,
Talebin mahkemeye gönderildiği tarihten itibaren ceza uygulaması kesintiye uğrar.
Şartlı tahliye edilenin kalan cezanın tümüyle yerine getirilmesi için tekrar
hapsedilmesineMahkeme karar verirse, kalan ceza bölümü için § 42 birinci fıkrasında belirtilen
en az süre koşulu yerine gelmemiş olsa bile Kriminalomsorg yeniden şartlı tahliye kararı
verebilir.
Birinci fıkraya göre tepki gösterme zorunluluğu olursa, Ceza Yasası § 461 ikinci fıkrası uyarınca
şartlı tahliye edileni getirmesi için Kriminalomsorg Polisten talepte bulunabilir.
0 Değişiklik yapılan kanunlar, 30 Ağustos 2002 tarih ve 67 Sayılı kanun (30 Ağustos 2002
tarih ve 938 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girdi.), 20 mayıs 2005 tarih
ve 28 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 Tarih ve 1580 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2006 tarihinde
yürürlüğe girdi), 17 Aralık 2010 tarih ve 85 Sayılı Kanun (17 Aralık 2010 Tarih ve 1668
Sayılı bildirim ile 17 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi), 14 Haziran 2013 tarih ve 44
Sayılı Kanun, 19 Haziran 2015 tarih ve 65 Sayılı Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe
girdi).
§ 45. Deneme süresinde yapılan ceza gerektiren yeni eylem
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Deneme süresinde şartlı tahliye edilen yeni bir suç işlerse, Ceza Yasası § 52 birinci fıkrası b harfi
uyarınca toplumsal ceza hükmünün değiştirilmesi konusundaki kurallar geçerli olur. Bununla
birlikte, dava açılması veya deneme süresi bitiminden sonra 6 ay içinde davanın hükme
bağlanması talep edilir.
Şartlı tahliye edilenin Ceza Yasası § 52 birinci fıkrası b harfi gereğince kalan cezasını
tamamlamak için tekrar hapishaneye konulmasına yol açabilecek ceza gerektiren bir eylemle
suçlanması durumunda, ceza uygulaması yarıda kesilebilir.

O Değişiklik yapılan kanunlar, 20 mayıs 2005 tarih ve 28 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 Tarih ve
1580 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 19 Haziran 2015 tarih ve 65
Sayılı Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).
Bölüm 4. Nezarete alma ve yasada özel olarak karara bağlanan diğer reaksiyonlar
§ 46. Genel kurallar

Hapsetme amacını güvence altına almak veya hapishanede sükûneti, düzeni ve güvenliği
sağlamak için gerekli olanın dışında, Kriminalomsorg bu bölüme göre mahkuma başka özgürlük
kısıtlamaları uygulayamaz. Hapsetmenin zararlı etkileri mümkün olduğunca giderilmelidir.
Ceza Yasası § 186 ikinci fıkrası uyarınca izalasyonun olumsuz etkilerini azaltmak için olan
girilşimlere Kriminalomsorg öncelik verir.
O 28 Haziran 2002 tarih ve 55 sayılı Kanunla değiştirildi (28 Haziran 2002 tarih ve 647 sayılı
bildirim ile 1 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe girdi)
§ 47. Mahkumun yerleştirilmesi
Pratikte mümkün oldukça Kriminalomsorg mahkumu memleketine yakın yereleştirmelidir.
Araştırma veya zanlının savunması engel oluşturmadıkça, nezarete alınan mahkum için de aynı
şey geçerlidir.
Nezarete alınan mahkum § 14 uyarınca bir başka hapishaneye veya emniyetteki nezarete
nakledilebilir. Araştırma nedeniyle gerekli görülmesi halinde bir başka hapishaneye nakil
yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci noktası uygun olduğu süre aynen geçerlidir.

Nezarete alınan, sağlık durumu veya yer durumu engeli olmadığı sürece, kendi onayı olmadan
başkalarıyla odayı paylaşmaz.

O 29 Haziran 2007 tarih ve 83 Sayılı Kanunla değiştirildi (12 Ekim 2007 tarih ve 1138 sayılı
bildirimle 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 48. (28 Haziran 2002 tarih ve 55 Sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldı).
§ 49. İş, eğitim, program ve diğer uygulamalar

Mahkumlar pratikte mümkün oldukça İşe, eğitime, programa ve diğer uygulamalara katılabilir.
Kriminalomsorg nezarete atılanları bu tür aktivitelere katılmaya zorlayamaz. Ancak, gerekli
temizliğe ve hapishanede diğer ev işlerine yardımcı olmakla yükümlendirilebilirler.
§ 50. Kendi parasını kullanma hakkı

Nezarete alınan sükûnet, düzen ve hapishane güvenliği ile sorun olmadığı süre kendi parasını
kullanma hakkına sahiptir.
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§ 51. Sağlık hizmeti

Nezarete alınan uygun nedenle ziyaretçi kabul etme ve kendi doktoru veya diş doktoru
tarafından muayene edilme imkanına sahiptir. İlaçların yazılması hapishane sağlık hizmeti onayı
ile olur.
§ 52. Diğer kurallar
Ceza Uygulamaları Kanunu §§ 186 ve 186 a uyarınca sınırlamalar veya izolasyon konusundaki
kararlarla uyum içinde olduğu sürece bu yasadaki kurallar ayrıca geçerli olur. Yasadaki §§ 12, 15,
16, 20, 33, 35, 36 ve 41’den 45’e kadar olan maddeler burada geçerli olmaz.
O Değişiklik yapılan kanunlar, 28 Haziran 2002 tarih ve 55 Sayılı kanun (28 Haziran 2002 tarih
ve 647 sayılı bildirimle 1 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe girdi), 14 Haziran 2013 tarih ve 44
Sayılı Kanun, 22 Nisan 2016 tarih ve 3 Sayılı Kanun (22 Nisan 2016 tarih ve 407 sayılı
bildirimle 22 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi),
Bölüm 5. Toplum yararına çalıştırma cezası
§ 53. Toplum yararına çalışma cezasının içeriği

Ceza Kanunu § 49 birinci fıkrası a harfi uyarınca verilen toplum yararına çalıştırma kapsamı
a) Topluma yararlı hizmetler
b) Program veya
c) Yeni suç işlenmesini etkilemeye yönelik diğer uygulamalar olacaktır.

Kriminalomsorg her bir durumda mahkemenin kararı çerçevesinde toplum yararına çalışma
cezasının ayrıntılı içeriğini saptar. Hükümlünün ikametgah, ikamet yeri, iş, eğitim veya tedavi
konusunda kurallara uymasını mahkeme şart koşmuşsa, Kriminalomsorg kuralların daha
ayrıntılı içeriğini saptar. Kriminalomsorg özellikle hükümlünün kendi suç eylemlerini önleme
yeteneğini geliştiren uygulamalara ağırlık verir. Ayrıca, Kriminalomsorg saptanan kurallara göre
ve bu yasa uyarınca hükümlünün cezayı yerine getirme yeteneğini geliştiren uygulamalara ağırlık
verir.
Kriminalomsorg toplum yararına çalıştırmanın güvenlik içinde uygulanmasında zorunlu
görünen içeriği değiştirir. Personel koşulları nedeniyle Kriminalomsorg içeriği değiştirebilir.

O 19 Haziran 2015 tarih ve 65 Sayılı Kanunla değiştirildi (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe
girdi).
§ 54. Hükümlünün yükümlülüğü
Hükümlü Kriminalomsorgun ayrıntılı talimatlarıyla cezayı yerine getirir. Hükümlü aşağıda
belirtilenleri yapar:

a) Saptanan zamanda ve yerde olur
b) Geldiğinde keyif verici veya uyuşturucu maddelerden etkilenmemiş olur
c) Yerleşim yeri, geçimini nasıl sağladığı ve cezanın uygulanmasında önem taşıyan diğer
bilgilerini verir
d) Ceza Kanunu § 50 uyarınca mahkemenin koyduğu şartları yerine getirmek
e) Kriminalomsorg aksine izin vermedikçe ceza uygulaması sırasında ülke içinde ikamet
etmek.
Hükümlü aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmaz:
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a) Cezanın uygulanmasına katılan kişlerin güvenliğini tehdit etmek, veya
b) Çevreyi olumsuz biçimde etkilemek.

Uygulama süresi dolmadan önce hükümlü ceza gerektiren yeni bir eylemde bulunmaz.
O Değişiklik yapılan kanunlar, 20 mayıs 2005 tarih ve 28 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 Tarih ve
1580 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 19 Haziran 2015 tarih ve 65
Sayılı Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 55. Yapıcı keyif verici madde kullanım yasağı

Bir başkasının hayatına, sağlığına veya özgürlüğüne yönelik ceza gerektiren yeni bir eylemi
önlemek için zorunlu görülmesi halinde, Kriminalomsorg uygulamanın herhangi bir döneminde
hükümlünün keyif verici veya uyuşturu madde kullanımını yasaklayabilir.
Daha fazla gerek görülmediği anda Kriminalomsorg yasağı kaldırır.

§ 56. Saptanan koşullar veya keyif verici madde kullanım yasağı veya hükümlünün bunlardan
etkilenmiş olarak gelmesinden duyulan kuşku bağlamında yapılan kontrol

Ceza Kanunu § 50 uyarınca mahkemenin şartlar koyması veya § 55 veya 58 birinci fıkrası
uyarınca Kriminalomsorg’un hükümlünün keyif verici veya uyuşturucu madde kullanımını
yasaklaması halinde, şartların veya yasakların yerine getirilip getirilmediğini Kriminalomsorg
kontrol eder. Kontrol haber vermeden yapılan ev ziyaretini de kapsayabilir. Keyif verici madde
kullanımı yasağı konulmuşsa, Kriminalomsorg hükümlüyü idrar tahlili, alkol testi veya kan tahlili
veya tehlikesi olamayan veya özellikle rahatsızlık vermeyen araştırma yaptırmaya zorlayabilir.
Kan tahlili sadece sağlık personeli tarafından yapılır.
Hükümlünün keyif verici veya uyuşturucu madde kullanımından etkilenmiş olarak gelmesinden
duyulan kuşku varsa, Kriminalomsorg en kısa zamanda kontrolde bulunur. Hükümlü idrar tahlili,
alkol testi veya kan tahlili veya tehlikesi olamayan veya özellikle rahatsızlık vermeyen araştırma
yaptırmaya zorlanabilir. Kan tahlili sadece sağlık personeli tarafından yapılır.
Birinci veya ikinci fıkra gereğince kontrolün bir bölümü olan uygulama hükmedilen saat
sayısında indirim sağlamaz.

O Değişiklik yapılan kanunlar, 20 mayıs 2005 tarih ve 28 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 Tarih ve
1580 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 19 Haziran 2015 tarih ve 65
Sayılı Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 57. Cezanın yarıda kesilmesi

Hükümlünün sağlık durumu veya bir başka şekilde çözülemeyen özel ağır nedenlerin olması
üzerine Kriminalomsorg ceza uygulamasını yarıda kesebilir. Yarıda kesmenin güvenlik açısından
savunulur olması için zorunlu görülürse, § 58 birinci fıkrasında sözü edildiği gibi Kriminalomsorg
bu tür şartları saptar.
§ 58. ihlalde gösterilen reaksiyon

Hükümlünün bilerek veya dikkatsizce konulan kuralları veya § 54 birinci ve ikinci fıkrası veya §
54 gereğince saptanan şartları ihlal etmesi halinde, Kriminalomsorg şartları sıkılaştırmak için
hükümlüyü görüşmeye çağırabilir. Görüşme sırasında hükümlü şartları defalarca ihlal etmenin
sonuçları hakkında bilgilendirilir. Yeni ihlalleri önlemek için zorunlu görülürse, hükümlünün
aşağıda belirtilen yapması gerekenler konusunda Kriminalomsorg şartları saptar:
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b)
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ikamet yeri hakkındaki kurallara uymak
belirli kişilerle birlikte olmaktan kaçınmak
keyif verici veya uyuşturucu madde kullanımından kaçınmak
Polise veya Kriminalomsorg’a bildirim yükümlülüğü konusundaki kurallara uymak.

Kriminalomsorg kuralları sıkılaştırma görüşmesi yaptıktan sonra veya birinci fıkraya göre
şartları saptadıktan sonra, hükümlünün yeniden şartları veya birinci fıkranın a harfinden d
harfine kadar olan koşulları ihlal etmesi halinde, bölgesel kademe yönetimi Ceza Kanunu § 52
birinci fıkrası a harfi gereğince ikinci seçenek olarak verilen hapis cezasının tümüyle veya kısmen
yerine getirilmesi talebiyle davayı mahkemeye taşımalıdır. Aynı makam bu tür olaylarda ağır
ceza mahkemesine itirazda bulunma, Ceza Uygulaması Kanunu § 455 uyarınca yürütümde
bulumda ve Ceza Uygulaması Kanunu § 459 uyarınca yürütümü erteleme kararları da verir.
Hükümlünün birinci fıkra gereğince kuralları sıkılaştırmak için yapılan görüşmeye katılmaması
halinde, Kriminalomsorg ceza uygulamsını yarıda kesebilir. Hükümlünün görüşme sonrasında
yeniden şartları veya birinci fıkranın a harfinden d harfine kadar olan koşulları ihlal etmesi
halinde de aynısı geçerlidir. Bölgesel kademe yönetimi davayı mahkemeye taşıma kararı verince,
talebin mahkemeye gönderildiği andan itibaren ceza uygulaması yarıda kesilir.

Birinci fıkra uyarınca bir reaksiyonu uygulama zorunluluğu olursa, Ceza Uygulaması Kanunu
§ 461 uyarınca hükümlünün getirilmesi konusunda Kriminalomsorg polisten talepte bulunabilir.
O Değişiklik yapılan kanunlar, 30 Ağustos 2002 tarih ve 67 Sayılı Kanun (30 Ağustos 2002 Tarih
ve 938 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girdi), 20 mayıs 2005 tarih ve 28 Sayılı
Kanun (21 Aralık 2005 Tarih ve 1580 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi),
13 Nisan 2007 tarih ve 14 Sayılı Kanun, 14 Haziram 2013 ve 44 Sayılı Kanun, 19 Haziran 2015
tarih ve 65 Sayılı Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).
§ 59. Yeni ceza gerektiren eylem
Cezanın uygulanma süresi dolmadan önce hükümlünün yeni ceza gerektiren eylemde bulunması
halinde, Savcılık makamı Ceza Kanunu § 52 birinci fıkrası b harfi gereğince ikinci seçenek olarak
verilen hapis cezasının tümüyle veya kısmen yerine getirilmesi talebiyle davayı mahkemeye
taşıyabilir.

Hükümlünün Ceza Kanunu § 52 birinci fıkrası b harfi gereğince ikinci seçenek olan hapis
cezasının yerine getirilmesini gerektirebilecek cezai bir eylemle suçlanması halinde, cezanın
uygulanması yarıda kesilebilir. Savcılık makamı davayı mahkemeye taşıma kararı verince, talebin
mahkemeye gönderildiği andan itibaren ceza uygulaması yarıda kesilir.
O Değişiklik yapılan kanunlar, 20 mayıs 2005 tarih ve 28 Sayılı Kanun (21 Aralık 2005 Tarih ve
1580 Sayılı bildirim ile 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi), 19 Haziran 2015 tarih ve 65
Sayılı Kanun (1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdi).
Yasa Kralın karar verdiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.(1)

Aynı tarihten itibaren 12 Aralık 1958 tarihli Hapishane Kanunu yürürlükten kaldırılır.
Bununla birlikte, Hapishane Kanunu ve Ceza Yasası § 28 b ve § 53 sayı 6 gereğince çıkartılan
kararnameler bu yasa ile çelişmedikçe Kral tarafından yürürlükten kaldırılıncaya veya
değiştirilinceye kadar geçerli olmaya devam eder.

(1) § 19 (1) c harfi hariç, 22 Şubat 2002 tarih ve 181 Sayılı bildirimle 1 Mart 2002 tarihinden
itibaren.
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