
Bewährungshilfe
im AJSD

Was ist der AJSD?

Der Ambulante Justizsozialdienst Niedersachsen (AJSD) ist Teil 

der Niedersächsischen Justiz. Dort arbeiten rund 450 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, um Aufgaben der Bewährungshilfe, der 

Führungsaufsicht, der Gerichtshilfe und des Täter-Opfer-Aus-

gleichs wahrzunehmen. 

Justizsozialarbeiterinnen und Justizsozialarbeiter engagieren 

sich für die soziale Eingliederung von Straftäterinnen und 

Straftätern, unterstützen die Klientinnen und die Klienten, einen 

Haftantritt wegen unbezahlter Geldstrafen zu vermeiden, 

erstellen Berichte über Verfahrensbeteiligte und führen Kon-

fliktschlichtungen durch.

Wir kooperieren mit privaten Trägern und Netzwerkpartnern 

der Straffälligen- und Opferhilfe und unterstützen ehrenamt-

liches Engagement.

Der AJSD ist den Grundwerten von Toleranz, sozialer Gerech-

tigkeit, den Menschenrechten und der gewaltfreien Konfliktlö-

sung verpflichtet. 

Der AJSD leistet Präventionsarbeit für unsere Gesellschaft und 

trägt zur inneren Sicherheit bei.
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AJSD nedir?

Aşağı Saksonya Adli Sosyal Hizmetler Dairesi (AJSD) Aşağı 

Saksonya yargı sisteminin bir bölümüdür. Burada yaklaşık  

450 personel, denetimli serbestlik, iyi hal gözetim, adli sosyal 

hizmetler ve fail, mağdur uzlaştırma memuru olarak çalışmaktadır.

Adli Sosyal Hizmet Uzmanlan, suçluları topluma kazandırmaya 

çaba gösterir, hükümlüler tarafından ödenmeyen para cezaları-

nın hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesini önlemeyi destekler, 

dava tarafları hakkında rapor hazırlar ve çekişmelerde uzlaştır-

mayı gerçekleştirirler. Fail ve mağdur yardımı özel sponsorlar ve 

ağ ortaklarıyla işbirliği yapıyoruz ve gönüllü çalışmaları destekli-

yoruz.

AJSD, hoşgörü, sosyal adalet, insan hakları ve şiddet içerme-

yen çekişme çözümü gibi temel değerlere bağlıdır.

AJSD, toplumumuz için önleyici tedbir çalışması yapar ve iç 

güvenliğe katkıda bulunur.
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İdarî denetim, hapis cezasını çekmiş veya bir psikiyatrik hastane-

den, bir bağımlılık tedavi merkezinden ya da ihtiyati tutuklamadan 

çıktıktan sonraki süreçte faillere yönelik hürriyetinden mahrum 

etmeden uygulanan bir tedbir uygulamasıdır.

İdarî denetimin amacı

İdarî denetim yoluyla, ceza infaz kurumundan veya hastane 

yatışından tahliye edildikten sonra topluma yeniden kazandırılma-

ları farklı nedenlerden dolayı risk altında görünen ve bu nedenle 

düzelme ve emniyet adına daha kontrollü bir refakate ve desteğe 

ihtiyaç duyan faillerin tedbirli refakatini mümkün kılar.

İdarî denetim aynı zamanda, üstlenmiş olduğu kontrol ve 

yeniden sosyalleştirme görevi kapsamında, geleceğe yönelik 

öngörüsü olumsuz veya belirsiz olan failler için hürriyetten uzak 

ortamdan özgürlüğe geçişteki ara dönemde bir yaşam desteği 

olmaktadır. 

İdarî denetim ne zaman devreye girer?

İdarî denetimin kanunen devreye girdiği koşullar aşağıdaki gibidir:

– en az iki yıllık bir hapis cezasını tamamladıktan sonra

– cinsel nitelikli belirli suçlarda en az bir yıllık bir hapis cezasını  

 tamamladıktan sonra,

– bir psikiyatrik hastanede, bir bağımlılık tedavi merkezinde ya da  

 ihtiyati tutuklamanın şartlı tahliyeye dönüştürülmüş olması  

 durumunda, ya da

– başka nedenlerden dolayı tedbir uygulama kurumlarından  

 birisinden tahliyesine karar verilmiş olması durumunda.

 

İdarî denetim nedir?

İdarî denetim talimatı, mahkeme tarafından verilen karar metninde 

dahi verilebilir. 

İdarî denetimin süresi

İdarî denetim süresi en az iki yıl, en fazla beş yıl sürebilir. Söz 

konusu beş yıllık süreden erken bir sürenin yetkili mahkeme 

tarafından münferit olarak değerlendirilip karara bağlanması 

gerekir. Hapis cezası bir kuruma yerleştirme ve firar gibi durumlar, 

idarî denetim toplam süresini kesintiye uğratır.

Bazı özel durumlarda mahkeme tarafından süresiz bir idarî 

denetim kararı da verilebilir. 

Denetleme, kontrol, yardım ve destek

İdarî denetimin devam ettiği sürede mahkemeler tarafından suçlu 

bulunmuş kişiye, yaşamını idame ettirmede, bireyin gelecekte olası 

suç işleme eğilimini önleyici ve suça karşı tedbir amaçlı olarak 

talimatlar verilebilir. 

Burada iki husus arasında ayrım yapılır:

– Bir terapi, bir meslek eğitimi, iş veya boş zaman ile ilgili  

 talimatlar. Bu talimatlar cezaî bir yaptırıma tabî olmamakla 

 beraber uyulmadığı bazı durumlarda yine de süresiz idarî  

 denetim cezası olarak da karşılaşılabilir.

– Uyulmadığı zaman cezaî yaptırımı beraberinde getirecek  

 olduğundan uyulması elzem talimatlar. Bunlara örnek belirli kişi  

 ya da kurumlarla iletişime geçme yasağını ihlâl, yer ve mekânlara  

 girme yasağı, ikamet edilecek yerin adlî makamca belirlenmesi,  

 sakınma talimatları, alkol veya bağımlılık yapan madde  

 kontrolleri, iletişimde kalma ve adlî kontrol talimatları olabilir.

İletişimde kalma ve adlî kontrol talimatları, zorla getirilme emri 

gibi gerek duyulması durumunda cebren de uygulatılabilmekte-

dir.

Hükümlüler, idarî denetim merkezinin denetimi altında bulun-

maktadırlar, mahkeme ise denetim süresi boyunca her zaman bir 

kadın veya erkek tecil yardımcısı atamaktadır. Bu kadın ya da 

erkek tecil yardımcısı, idarî denetim merkezine düzenli aralıklarla 

söz konusu kişinin yaşam idamesi ile talimatlara uyup uymadığı-

na ve işlenmiş olabilecek yeni suçlara dair bilgilendirmeyi 

mahkemeye yapmak zorundadır.

Aşağı Saksonya’da tecil yardımının görevleri ile idarî denetim 

uygulamaları, Aşağı Saksonya Seyyar Adlî Sosyal Yardım 

Kurumu’nun kadın ve erkek personelden oluşan adlî sosyal 

çalışanlarınca yerine getirilir.


