
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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Fail ile mağduru uzlaştırmanın ana fikri, suçun işlenmesinden sonra 

fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi, bir uzlaştırmacı-

nın girişimiyle çözmektir.

Mağdur veya fail çekişmeyi çözme ve neden olunan zararı 

tazmin imkanını elde eder.

Fail mağdur uzlaştırma (FMU)?

Ön koşullar

– Mağdur ve fail uzlaştırma girişimini kabul etmelidir,

– katılım gönüllü ve ücretsizdir ve

– fail, eylem ve mağdurun farkına varmaya ve eylemi ile meydana

gelen zararın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olmalıdır.

Mağdurlar,

– incinen duygu ve korkularını ifade edebilirler.

– çekişmeyi çözmek için kendi düşünce ve isteklerini dile

getirebilirler.

– gerekirse hukuki dava açmaksızın onarım ve zararın tazminini

elde edebilirler.

Failler,

– davranışlarının nedenlerini anlatabilir ve bunların sorumluluğunu

üstlenebilirler.

– mağdurların duygularını ciddiye aldıklarını gösterebilirler ve

davranışlarından dolayı özür dileyebilirler.

– meydana gelen zararı mevcut olanaklar ile giderebilirler.

– böylece yargılamanın durdurulması, ceza indirimi veya ceza

almama durumuna ulaşabilirler.

– hukuk davası önleyebilirler.

FMU nasıl yapılır?

Tüm tarafların çekişme arabulucuları taraflar ile eylem, nedenleri 

ve sonuçları ile uzlaştırma işlemi hakkında önce ayrı ayrı ön 

görüşme yapar.

Taraflar uzlaşma girişiminde bulunup bulunmama hakkında 

karar verirler. Çekişme arabulucularının desteğiyle çekişmeler 

genellikle ortak bir görüşmede ele alınır ve gerektiğinde 

üzerinde anlaşmaya varılan bir telafi belirlenir.

Yapılan anlaşmaya uyulması çekişme arabulucuları tarafından 

denetlenir.

Fail, mağdur uzlaştırma sonucu savcılığa veya mahkemeye 

bildirilir.

Arabuluculuk başarısız olursa, ceza yargılamasının sonraki 

safhalarına adli yargı karar verir.


