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INFORMACJA DLA OFIAR AKTÓW PRZEMOCY 
Stan prawny na styczen 1999 roku 

Obcokrajowcy, którzy w Niemczech stali sie oarami aktu przemocy i na skutek tego odniesli 
uszczerbki na zdrowiu, moga uzyskac panstwowa pomoc na mocy Ustawy o Odszkodowaniach 
dla Oar Aktów Przemocy (OEG). 

Mozliwe sa nastepujacych form pomocy: 

• Zapewnienie leczenia i rehabilitacji 
• Renta dla poszkodowanych lub renta po zmarlym 
• Odszkodowanie posmiertne, koszty pogrzebu 

Straty rzeczowe i majatkowe zostana wyrównane. Za poniesione krzywdy moralne 
odszkodowanie nie przysluguje. 

Obcokrajowcy, bedacy obywatelami panstw nalezacych do Wspólnoty Europejskiej albo 
obywatele tych panstw, które obywatelom niemieckim zapewniaja równorzedna ochrone i 
opieke, maja prawo do korzystania z pomocy zawartej w Ustawie o Rekompensacie dla Oar 
Aktów Przemocy, na takich samych prawach jak obywatele niemieccy. 

Do korzystania z wyzej wymienionej pomocy maja równiez prawo inni obcokrajowcy, którzy 
prawnie i co najmniej trzy lata bez.przerwy.przebywaja w Niemczech. 

Natomiast obcokrajowcy prawnie przebywajacy na terenie Niemiec krócej niz trzy lata a takze 
odwiedzajacy ich malzonkowie, dzieci lub rodzice nie zyjacy na stale na terenie Niemiec, którzy 
w Niemczech stali sie oarami aktu przemocy maja jedynie ograniczona mozliwosc korzystania z 
tego prawa. Prawo to wygasa z chwila opuszczenia Niemiec. 

Turysci obcokrajowcy, nie nalezacy do kregu osób wymienionych w punkcie 4, nie maja prawa 
do korzystania z odszkodowan przewidzianych w wyzej wymienionej ustawie. Jednak w 
wypadku odniesienia trwalego kalectwa bedacego nastepstwem aktu przemocy. istnieje 
mozliwosc uzyskania jednorazowego odszkodowania. 

Rekompensata na podstawie tej ustawy nie przysluguje v/ przypadku, gdy osoba poszkodowana 
sama spowodowala sytuacje do tego prowadzaca.. Prawa do odszkodowania nie otrzymuja 
równiez poszkodowani, jesli stali sie w Niemczech oarami aktu przemocy, który byt wynikiem 
ich aktywnej dzialalnosci politycznej lub. militarnej w kraju ojczystym. Powyzsze dotyczy takze 
osób, które dzialaly albo dzialaja w organizacjach kryminalnych lub organizacjach 
manifestujacych przemoc w wyniku czego staly sie oarami aktów przemocy. 
Odmowa pomocy dotyczy takze tych poszkodowanych osób, które swiadomie zaniedbaly 
obowiazek udzielenia znanych im informacji mogacych doprowadzic do wyjasnienia przebiegu 
wydarzen i ujecia sprawców przestepstwa, albo nie powiadomili natychmiast organów 
policyjnych o zajsciu. 
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