
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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Gençler için denetimli serbestlik 
yardımı nedir?

Gençlik mahkemesi sizi bir cezaya çarptırdı ve cezanın infazını 

denetimli serbestlik cezasına çevirdi. Gençlere uygulanan ceza 

hukuku, suç anında ergen veya yetişme çağındaki genç iseniz, yani 

en az 14 yaşında ancak henüz 21 yaşını doldurmamış olmanız 

halinde, geçerlidir.

Veya gençlere uygulanan ceza hukukuna göre verilen cezanızın 

bir bölümünü zaten çektiniz. Gençlik mahkemesi sizi ceza süreniz 

dolmadan gençlik infaz kurumundan tahliye eder ve cezanızın 

kalan kısmını denetimli serbestliğe çevirir.

Gelecekte artık suç işlememeniz beklenir.

Her iki durumda da, gençlik mahkemesi sizi gözetmek ve size 

yardımcı olmak üzere en fazla iki yıl süreyle bir gençlik denetimli 

serbestlik memuru görevlendirecektir.

Gençlik denetimli serbestlik memuru gençlik mahkemesine 

düzenli şekilde güncel yaşam koşullarınız ve kişisel gelişiminiz ve 

yükümlülük ve talimatların yerine getirilmesi hakkında rapor verir.

Aşağı Saksonya‘da gençlere verilen denetimli serbestlik yardımı-

nın görevleri, Aşağı Saksonya Adli Sosyal Hizmet Dairesi uzmanları 

tarafından yerine getirilir.

Denetimli Serbestliğin Hedefi

Denetimli serbestlik süresi boyunca gençlik mahkemesi size 

yükümlülükler ve talimatlar verir. Bunlar eğitici olarak yaşam 

biçiminizi etkilemelidir.

Denetimli serbestlik süresi dolduktan sonra, başka suç işlenme-

diyse, gence verilen ceza kaldırılır. Bunun için gençlik mahkemesi-

nin kararı gereklidir.

Denetimli Serbestlik İnfazının Süresi

Denetimli serbestlik infazı en az bir yıl ve en çok dört yıl sürebilir. 

Sonradan mahkeme tarafından en kısa süreye indirilebilir veya en 

uzun süreye kadar uzatılabilir.

Yardım ve Denetimler

Denetimli serbestlik süresi boyunca gençlik mahkemesi tarafından 

size yükümlülükler ve talimatlar verilir. Bunlar örneğin şunlar 

olabilir:

– Suç eylemi ile meydana getirilen zararın tazmini.

– Zarar görenden şahsen özür dileme.

– Çalışmak.

– Bir hayır kurumuna bir miktar para bağışlama.

– Terapiye başlama.

– Bulunduğunuz yer ve boş zamanınızı geçirme ile ilgili

talimatlara uyma.

– Bir eğitime veya bir iş yerinde çalışmaya başlama.

– Bir sosyal eğitim kursuna veya trafik derslerine katılma.

– Bazı kişilerle iletişim kurmama veya belirli yerleri ziyaret

etmekten kaçınma.

Yükümlülükler ve talimatlar genel olarak değiştirilebilir veya 

tamamlanabilir.

Denetimli serbestlik memurunuz özellikle aşağıdaki konularda 

sizi destekler ve size danışmanlık hizmeti sunar:

– İşlediğiniz suçun farkına varma ve sonuçlarına katlanma.

– Gençlik infaz kurumundan, tedavi merkezinden veya diğer

yatılı kalınan kurumlardan tahliyeye hazırlık.

– Yükümlülük ve talimatların yerine getirilmesi.

– Meslek yönelimlerinde destek.

– Resmi dairelerdeki işlemlerin yerine getirilmesi.

– Dilekçe verme ve mektupların hazırlanması.

– Borç ödeme planının hazırlanması.

– Duruşmalara katılma.

– Eş, aile bireyleri, işverenler, ev sahibi ile anlaşma.

– Diğer danışma merkezlerine, barınma projelerine, resmi

dairelere yönlendirme.


