
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 tarafından 
sunulan şartlı  
tahliye yardımı

Yayınlayan:
Aşağı Saksonya Adli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Mühlenstraße 5
26122 Oldenburg

Telefon 0441 2201220
E-posta adol-poststelle@justiz.niedersachsen.de

Ayrıntılı bilgileri www.ajsd.niedersachsen.de 
sayfamızda bulabilirsiniz

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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Ceza yargılamasının her aşamasında, savcı ve mahkemeler, faillerin 

genel değerlendirmesi için karar desteği almak üzere farklı 

görevler verebilirler. Adli Yardım Hizmet, yetişkin şüphelilerin, 

sanıkların veya hükümlülerin ve mağdurların bireysel durumları ve 

yaşam koşulları hakkında rapor hazırlar.

Adli Yardım Hizmet nedir?

Ceza yargılamasında soruşturma ve rapor hazırlama

Ceza hukuku, ceza yargılaması bağlamında, özellikle cezanın yanı 

sıra cezaların infazına ilişkin kararlarda da, ilgililerin yaşam koşulla-

rının dikkate alınması gerektiğini öngörmektedir. Savcılar ve 

mahkemeler tarafından kişisel yaşam koşulları hakkında rapor 

hazırlamak ve bunlarla ilgili yorum yapmak üzere Adli Yardım 

Hizmet görevlendirilebilir. Bu nedenle bireysel bir görüşme 

yapılmalıdır. İlgililerin Adli Sosyal Hizmet ile işbirliği gönüllülük 

esasına dayanır.   

Kamu yararına iş ayarlamak ve denetlemek

Hükümlüler kendilerine uygulanan para cezasını ödeyemezlerse, 

kamuya yararlı işte çalışma ile, cezanın hürriyeti bağlayıcı bir 

cezaya çevrilmesi önlenebilir.

Kamuya yararlı çalışma, denetimli serbestlik cezasının yanı sıra 

veya yargılamanın durdurulması halinde ceza olarak verilebilir. Bu 

durumlarda da kamu yararına işi denetimli serbestlik memuru 

atanmamışsa Adli Yardım Hizmet görevlendirildiğinde ayarlar.

Adli Yardım Hizmet uygun bir çalışma yeri seçer. Belediye, kilise 

veya diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki faaliyetler uygun-

dur.

Mağdur Raporunun Hazırlanması

Rapor, savcılığa ve mahkemeye, mağdur aleyhine işlenen bir 

suçun sonuçları hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır. Kişisel 

görüşmede, mağdur taraf suçun oluşturduğu sağlık, psikolojik ve 

maddi sonuçları ifade edebilir.

Bu bilgilerle, savcı ve hakimler mağdurun ceza yargılamasında-

ki menfaatlerini uygun şekilde dikkate alabilir. Suçtan zarar 

görene yargılamadan dolayı verilen rahatsızlık mümkün olduğun-

ca düşük tutulmalıdır.

Ayrıca, Adli Yardım Hizmet, mağdurlara, örneğin diğer 

destekler ve danışma olanakları hakkında bilgi sunar.
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